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ABSTRAKT 

Práca hodnotí úroveň materiálového vyuţitia trosiek z výroby ţeleza a ocele. Stručne 

sú charakterizované dôvody vzniku metalurgických trosiek. Na základe literárnych zdrojov sú 

konkrétne uvedené hlavné moţnosti vyuţitia trosiek, pričom sa poukazuje na výhody aj 

nevýhody jednotlivých troskových produktov. Ťaţisko práce je orientované na popis 

spracovania trosiek v závode ArcelorMittal Ostrava z ekonomického hľadiska. Na základe 

zistených skutočností je spracovaný model pre efektívnejšie vyuţitie trosiek. Súčasný systém 

spracovania trosiek je v uvedenom závode na pomerne dobrej úrovni, napriek tomu je moţné 

navrhnúť niekoľko doporučení jeho zefektívnenia. Závod by mal vytvoriť efektívnu 

marketingovú podporu troskovým produktom. Mala by sa zachovať diverzifikácia 

jednotlivých produktov s pruţnou reakciou na potreby trhu. Podnik by mal zvýšiť úsilie 

o realizáciu výsledkov výskumu a vývoja v oblasti materiálového vyuţitia panvových trosiek.  

Kľúčové slová: Ekonomické zhodnotenie trosiek, vysokopecná troska, oceliarenská troska, 

materiálové využitie trosiek 

 

ABSTRACT 

The work evaluates the level of material utilization of slag from iron and steel 

production. The brief characterization of the origination of metallurgical slags is provided in 

this work. Based on the search through available literature sources the specification of the 

major industrial applications of the slag and advantages and disadvantages of these utilization 

methods are emphasised. The focus of this work is concentrated on the description of the 

slags processing from the economical point of view in a steel plant ArcelorMittal Ostrava. On 

the basis of obtained information, model for effective material utilization of slags is 

elaborated.  The current system of slag processing is quite good, although it is possible to 

propose several recommendations to growth its efficiency. The plant should create an 

effective marketing support for slag product. The diversification of various products with 

flexible response to market needs have to be maintained. Efforts to implement results from 

research and development in the field of ladle slag utilization needed to be increased. 

Key words: economic evaluation of slag, blast furnace slag, steel slag, material utilization of 

slag 
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ÚVOD 

V ekonomickom prostredí Českej republiky zastáva ťaţký priemysel významné 

postavenie. Za tradičný obor je moţné povaţovať výrobu ţeleza a ocele. Po roku 1989 prešlo 

toto priemyselné odvetvie dôleţitými reštrukturalizačnými zmenami. Metalurgický priemysel 

po rozpade tradičných trhov bol nútený hľadať nových zákazníkov. Za významnú udalosť je 

moţné povaţovať privatizáciu hutníckych podnikov. V záujme zachovania 

konkurencieschopnosti sa zvýšila produktivita práce. 

Na formovanie podoby metalurgického priemyslu malo a neustále má vplyv 

ekonomické prostredie ale taktieţ zmena legislatívy. Producenti ocele si váţnejšie uvedomujú 

hodnotu druhotných produktov, ktoré z podstaty svojej výrobnej technológie sú nútený 

vytvárať. Objemovo najvýznamnejším druhotným produktom ţeleziarenských a 

oceliarenských podnikov sú trosky. Forma a miera vyuţitia  metalurgických trosiek sa 

vyvíjala postupne. Súčasná doba vyvoláva vyšší tlak na ich efektívnejšie spracovanie. 

Významným nástrojom na zvýšené vyuţitie trosky sa stalo spoplatnenie ukladania odpadu na 

skládky. Troska bez materiálového vyuţitia, ktorá je ukladaná na haldy predstavuje pre hutný 

podnik, vzhľadom k jej výraznému objemu, nezanedbateľnú finančnú záťaţ.  

Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotenie materiálového vyuţitia trosiek v závode 

ArcelorMittal Ostrava a.s. V práci budú na základe poznatkov z literatúry a osobných 

konzultácií s odborníkmi v obore uvedené jednotlivé moţnosti vyuţitia trosiek. Súčasné 

vyuţitie trosiek v závode ArcelorMittal Ostrava bude skonfrontované so zistenými 

moţnosťami. Na základe týchto poznatkov sa pre zmienený závod navrhne model smerujúci 

k zvýšeniu ekonomickej efektívnosti nakladania s troskami. 
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1 TRH 

Pre potreby prevedenia ekonomického zhodnotenia produktu – trosky je nutné poznať 

trh, na ktorom sa daný produkt nachádza. Otázka uplatnenia produktu na trhu je spojená so 

schopnosťou daný produkt nie len vyrobiť, ale následne aj predať. Činnosť a nástroje, ktorými 

sa toto realizuje spadajú pod marketing. Samotný výraz marketing v anglickom jazyku je 

odvodený od slova market – trh. S ohľadom na skutočnosť, ţe marketing je svojim obsahom 

veľmi obsiahla disciplína, tak v nasledujúcej teoretickej časti budú stručne uvedené len 

podstatné informácie, ktoré budú nápomocné pri praktickom riešení zadania diplomovej 

práce. 

1.1 Trh a základné pojmy 

Trh je moţné definovať ako prostredie v ktorom dochádza k vzájomným vzťahom 

medzi, na jednej strane ponukou tovaru alebo sluţby, a na strane druhej dopytom. Trh 

môţeme označiť aj ako súbor skutočných a potenciálnych kupujúcich daného tovaru. Podľa 

literatúry [1] je trh definovaný ako oblasť ekonomickej reality v ktorej dochádza k výmene 

činnosti medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi prostredníctvom zmeny tovaru. Trh 

utvárajú domácnosti, podniky a štát. Avšak kľúčovú úlohu zohráva človek, ktorý má v celom 

trţnom mechanizme rozhodovaciu i výkonnú moc. Kotler definuje jednoduchý trh ako 

prostredie kde súbor predávajúcich (priemyselné odvetvie) vytvára ponuku, ktorú uplatňuje 

vďaka komunikácií (marketingovým nástrojom) u kupujúcich (na trhu) [2]. Pri tomto procese 

dochádza k vzájomnej výmene informácií, tovaru a peňazí. V snahe uspieť na trhu sa mení 

úloha marketingu od cieľa vyhľadávania zákazníkov k cieľu vyhľadávania produktov [3]. 

Trh je moţné chápať globálne, napríklad z pohľadu bánk alebo štátnikov, ale pre 

výrobcu tovaru (sluţby) sa trh zuţuje na predmet jeho podnikania. Ak sa sleduje trh jedného 

druhu tovaru (napr. automobily), potom sa označuje ako dielči trh. V opačnom prípade je 

agregátny trh, ktorý sa týka všetkých druhov tovaru (sluţieb). 

 V súvislosti s konkrétnou trţnou ponukou sa rozlišuje potenciálny trh, ktorý je 

tvorený osobami, ktoré by mali záujem výrobok kúpiť. Snaţiť sa obslúţiť celý potenciály trh 

je však nadbytočná činnosť, pretoţe iba časť záujemcov má prostriedky za ktoré si výrobok 

môţe skutočne zaobstarať a taktieţ i oprávnenie daný výrobok uţívať. Tieto osoby tvoria tzv. 



5 

 

pouţiteľný trh. Skutočne obsluhovaný trh je tzv. preniknutý a jeho veľkosť udáva trţný 

podiel. Z hľadiska územného sa trh rozlišuje na miestny (regionálný), ďalej národný. Trh, 

ktorý spája národné trhy je medzinárodný (svetový alebo tieţ globálny) trh [4].  

1.2 Priemyselný trh 

Kaţdý trh vyniká svojimi špecifikami. Je moţné rozlišovať finančný, priemyselný, 

spotrebiteľský, štátny trh a podobne. Priemyselný trh zahŕňa všetky subjekty, ktoré nakupujú 

alebo predávajú tovar (sluţby) za účelom výroby ďalšieho tovaru (sluţby). Pre priemyselný 

trh je charakteristické [5], [2] 

- limitovaný počet zákazníkov, 

- väčší zákazníci, 

- úzke dodávateľsko-odberateľské vzťahy, 

- geografická koncentrácia zákazníkov, 

- kolísavosť dopytu, 

- odbornosť, 

- centralizácia nákupu, 

- dlhodobé zmluvy. 

Do oblasti priemyselného trhu patria odvetvia ako poľnohospodárstvo, lesníctvo, 

rybárstvo, ťaţobný priemysel, spracovateľský priemysel, stavebníctvo, doprava a spoje. Tieto 

subjekty sa od seba líšia vo viacerých ohľadoch ako sú ich záujmy, kúpna sila, geografické 

rozmiestnenie, kúpnymi postojmi a kúpnymi zvykmi. Všetky tieto vlastnosti môţu byť 

pouţité pri segmentácií trhu. Kaţdý zákazník je potencionálne samotným trhom, lebo kaţdý 

zákazník má jedinečné potreby a poţiadavky [2]. Ak sa daný trh rozdelí podľa viacero 

charakteristík je moţné uţ hovoriť o trţných výklenkoch. Trţný segment je veľká časť trhu 

(kupujúci áut s vysokým príjmom), trţný výklenok je menšia časť daného trhu (kupujúci áut 

s vysokým príjmom, zaujímajúci sa iba o športové autá). 

Zákazník na priemyselnom trhu realizuje tri druhy nákupov. Priamy opakovaný nákup 

sa uskutočňuje v prípade overeného (vyskúšaného) tovaru, kedy zavedený dodávateľ má 

najväčšiu istotu predaja. Potenciálny dodávateľ musí naopak vyvíjať nadmerné úsilie, čaká na 

zaváhanie konkurencie, ponúka nové typy výrobkov a podobne. Druhý typ nákupu je 

modifikovaný opakovaný nákup, kedy odberateľ poţaduje u výrobku určitú zmenu oproti 
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zavedenému stavu. Čiastočne sa zniţuje šanca predaja pre zavedeného dodávateľa a čiastočne 

zvyšuje pre nového. Šance pre dodávateľov sú najviac vyrovnané v prípade tzv. prvého 

nákupu. Jedná sa o nákup nového typu výrobku. Tomuto druhu nákupu je venovaná najväčšia 

pozornosť zo strany dodávateľov (snaţia sa vyuţiť vysokú príleţitosť predaja) ako aj 

odberateľov (sú nútený postupovať opatrne a jednotlivé etapy rozhodovacieho procesu 

nákupu kontrolovať) [2]. Priemyselný zákazníci nekupujú tovar a sluţby pre svoju osobnú 

potrebu či úţitok. Tento tovar a sluţby kupujú, aby realizovali zisk, zníţili výrobné náklady 

alebo splnili svoje záväzky voči verejnosti a štátu alebo odberateľom.  

1.3 Produkt 

Neoddeliteľnou súčasťou trhu je produkt. Medzi základné charakteristiky produktu 

patrí tá, ktorá tvrdí, ţe produktom je všetko, čo môţe byť na trhu ponúknuté a je určené 

k uspokojovaniu ľudských potrieb a ţelaní. Produktom môţe byť či uţ materiálny tovar, 

sluţby, skúsenosti, informácie, organizácie, myšlienky atď. Klasifikácia produktov je rôzna. 

Výrobky sa môţu deliť podľa doby pouţiteľnosti a to buď s krátkou dobou pouţívania alebo 

s dlhou dobou pouţívania. Spotrebný tovar sa klasifikuje na beţný tovar, špeciálny tovar 

a luxusný tovar [6]. Priemyselný tovar sa rozdeľuje podľa toho ako vstupuje do výrobného 

procesu a podľa jeho relatívnej nákladovosti. Rozlišujeme tri skupiny [2]:  

- materiál a polotovary (plne vstupuje do výrobku, jedná sa o prírodný materiál 

a spracovaný materiál a polotovary), 

- kapitálové poloţky (stáva sa podstatnou súčasťou finálneho výrobku, zahrňuje 

investície a príslušenstvo), 

- pomocný materiál a sluţby (nevstupujú do finálneho výrobku). 

Kaţdý výrobok má niekoľko úrovní, prvá úroveň je predstavovaná základným 

úţitkom z daného výrobku, pre ktorý si zákazník výrobok kupuje. Druhá úroveň je obecne 

pouţiteľný výrobok, charakterizovaná základnou verziou výrobku. Ďalšia úroveň je 

charakterizovaná očakávaným výrobkom, kde zákazník očakáva určité vlastnosti, ktoré sú pre 

daný výrobok „štandardné“. Štvrtou úrovňou sú dodatočné sluţby pri kúpi daného výrobku, 

ktoré môţu byť určitou konkurenčnou výhodou, jedná sa o rozšírený výrobok. Piatu úroveň 

výrobku predstavuje potencionálny výrobok, tj. výrobok zahrňujúci všetky rozšírenia 

a premeny, ku ktorým dôjde v budúcnosti (predstavuje smer noţného budúceho vývoja). 
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Rôzne produkty môţeme rozlišovať v rôznej miere. Jedným extrémom sú takzvané 

komoditné (nediferencované) produkty, napríklad priemyselné chemikálie, kovy, ovocie 

a zelenina atď. Tieto takzvané komoditné produkty sú najväčšou výzvou marketingových 

schopností. Komodita je produkt, ktorý čaká na diferenciáciu [7]. 

Pri managementu produktu sa pozornosť zameria na schopnosť a moţnosť uspokojiť 

potreby zákazníka ale aj firmy. Na dosiahnutie týchto cieľov sa pouţívajú rôzne stratégie. 

Jednou z týchto stratégií je stratégia nízkych nákladov, zaloţená na konkurenčnej výhode. 

K tejto konkurenčnej výhode patrí napr. hromadná výroba, ľahko dostupné výrobné zdroje, 

najnovšie technológie atď. Ďalšími stratégiami sú stratégia diferenciácie, čiţe odlišnosti vo 

zvolenej oblasti a stratégia úzkeho zamerania, čo znamená zameranie sa na jeden segment, 

ktorý firma obsluhuje [6]. 

1.4 Segmentácia trhu 

Segmentácia trhu je skupina zákazníkov, ktorý môţu mať podobné potreby, problémy 

a citlivosť na marketingové nástroje [5]. Jednotlivý kupujúci sa od seba odlišujú svojimi 

záujmami, kúpnou silou, geografickým rozmiestnením, kúpnymi postojmi a kúpnymi 

zvyklosťami. Snahou kaţdého predávajúceho je aby sa zákazník rozhodol práve pre jeho 

výrobok alebo sluţbu na úkor konkurencie. 

Hlavnými kritériami pre správne umiestnenie výrobku na trhu podľa [5] sú:  

- geografické (krajina, región, miesto),  

- demografické (vek, pohlavie, počet detí), 

- sociálno-ekonomické (vzdelanie populácie, náboţenstvo, finančný príjem), 

- psychologické (ţivotný štýl, popis osobnosti), 

- motívy k nákupu (hľadanie úţitku), 

- citlivosť na marketingové nástroje (citlivosť na cenu, citlivosť na sluţby). 

Tieto kritéria sú dôleţité pri rozhodovaní o umiestnení výrobku na daný trh, no okrem 

týchto kritérií musí firma ešte posudzovať aj veľkosť trhu, merateľnosť trhu, jeho rozdielnosť, 

homogénnosť a samozrejme dostupnosť. Podľa preferencií v danom segmente, je moţné trh 

deliť [2]: 
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- Homogénne preferencie - všetci zákazníci majú pribliţne rovnaké preferencie, 

takýto trh neobsahuje ţiadne prirodzené segmenty. 

- Difúzne preferencie - druhý extrém, kedy preferencie sú rozptýlené po celom 

priestore. Zákazníci sú vo svojich preferenciách značne rozdielni. 

- Zhlukové preferencie - prirodzené trţné segmenty, kedy na trhu sa vyskytuje 

niekoľko preferenčných zhlukov. 

1.5 Identifikácia trţných príleţitostí 

Pre trţné príleţitosti je dôleţitá spotreba, ktorá je znakom ich neustáleho objavovania 

sa. Autor publikácie [7] za hlavné trţné príleţitosti povaţuje ponuku nedostatkového tovaru, 

ponuku existujúceho tovaru novým alebo lepším spôsobom a ponuku nového tovaru. Podnik 

môţe zvyšovať svoju produkciu a tým i rast predajom stávajúcich výrobkov, vylepšených 

výrobkov alebo predajom nových typov výrobkov. Tieto výrobky môţe podnik predávať 

stávajúcim zákazníkom, novým zákazníkom „rovnakého typu“ (napríklad predaj v novom 

regióne) alebo novým zákazníkom „nového typu“ (výrobca bicyklov môţe začať predávať 

detské kočíky).  

1.5.1 Ponuka nedostatkového tovaru  

Identifikovať nedostatkový sortiment na trhu je vcelku jednoduché pre väčšinu 

obyvateľstva, ale riešenie tohto problému v zabehnutej trţnej ekonomike je problematické, 

pretoţe príčina nedostatku musí byť veľmi závaţná, pokiaľ ju podnikateľské prostredie 

nedokáţe prelomiť. Obchodný úspech týmto spôsobom často nevyţaduje vysokú 

marketingovú zdatnosť, skôr spočíva v rýchlosti vyuţitia šance (napríklad dovoz výrobku zo 

zahraničia, alebo nález nového loţiska nedostatkovej suroviny a pod.). 
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1.5.2 Ponuka existujúceho tovaru novým alebo lepším spôsobom 

Predstavuje trţnú príleţitosť s najvyšším potenciálom, existujú tri metódy ako ju 

vyuţiť [7]: 

a) Metóda detekcie problému – je realizovaná prieskumom u zákazníka 

o spokojnosti s výrobkom, ktorý uţíva. Zistené nedostatky sa výrobca snaţí 

odstrániť k spokojnosti kupujúceho. 

b) Metóda ideálu – metóda podobná predchádzajúcej, kedy sa predajca snaţí na 

základe priania zákazníka ponúknuť takmer ideálny výrobok. Riešenie 

vyţaduje nie len kvalitné marketingové spracovanie problému, ale následne aj 

vyspelé konštrukčné (technologické) riešenie. 

c) Metóda spotrebného reťazca - je nutné spracovanie cyklu ţivotnosti výrobku 

od jeho nadobudnutia zákazníkom aţ po jeho odstránenie. V jednotlivých 

fázach sa hľadá priestor, v ktorom by spoločnosť mohla byť úspešnejšia 

v porovnaní s konkurenciou a tak preniknúť na trh.   

1.5.3 Ponuka nového výrobku 

Metóda nie je priamo závislá na podnetoch od zákazníkov. Nový výrobok je 

navrhnutý síce s ohľadom na potreby zákazníka, ale na základe nového vývojového riešenia. 

Úloha marketingu je propagácia takéhoto výrobku, ktorá zákazníka presvedčí o jeho 

výhodnosti oproti staršiemu typu výrobku. Je nutné riešiť problém konzervatívneho 

stanoviska skupiny zákazníkov voči novým produktom.  

Pri získavaní nových  myšlienok potrebných pre výrobu nových produktov nie je 

účelne sa výlučne spoliehať na vývojové oddelenie. Je vhodné stanoviť tzv. „managera 

nápadov“, ktorý zaznamenáva nové podnety v celom podniku a v jeho všetkých vrstvách a tie 

následne konzultovať s multidisciplinárnou komisiou (zástupcovia nákupu, výroby, predaja, 

marketingu, atď.) [7]. 
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1.5.4 Rast podniku na trhu 

Vyššie zmienené skupiny výrobkov a skupiny zákazníkov vytvárajú vzájomnou 

kombináciou maticu navrhnutú I. Ansoffom (tab. 1), ktorá špecifikuje trhy predaja výrobkov, 

na ktorých je moţné realizovať rast podniku. 

 Marketing spoločnosti musí byť schopný vyhodnotiť príleţitosti prieniku na trh podľa 

Ansoffovej matice a rozhodnúť, ktorým vybraným príleţitostiam bude venovať pozornosť. 

Snahu o obsadenie všetkých deviatich polí matice by personálne, finančne, kapacitne unieslo 

málo spoločností. Hranica medzi jednotlivými poľami tabuľky nie je jasne stanovená. Je 

napríklad otázne čo je to nový výrobok. Autor [1] vyzdvihuje relatívnosť tohto pojmu. 

Typickým príkladom je uvádzanie niektorých elektronických výrobkov na trh. Na menej 

rozvinutom a menej konkurenčnom trhu výrobcovia často prezentujú daný výrobok ako nový. 

Ten istý výrobok je však v rovnakom čase v rozvinutých krajinách uţ nahradený novším 

modelom. 

Tabuľka 1  Prehľad trhov podľa vytváraného dopytu [7] 

T
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y
 

 Produkty 

Existujúce Modifikované Nové 

Z
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n
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i 

S
tá

v
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ú
ci

 

Predaj existujúcich 

výrobkov stávajúcim 

zákazníkom 

(Prenikanie na trh) 

Predaj 

modifikovaných 

výrobkov 

stávajúcim 

zákazníkom 

(Modifikácia 

produktov) 

Predaj nových 

výrobkov 

stávajúcim 

zákazníkom 

(Vývoj nových 

produktov) 

N
o
v
ý
, 

st
áv

aj
ú
ce

h
o
 

ty
p
u

 

Predaj existujúcich 

výrobkov novým 

zákazníkom 

(Geografická 

expanzia) 

Predaj 

modifikovaných 

výrobkov novým 

zákazníkom (na 

nových trhoch) 

Predaj nových 

výrobkov novým 

zákazníkom 

v nových trhoch 

N
o
v
ý
, 

n
o
v
éh

o
 t

y
p
u

 

Predaj existujúcich 

výrobkov novým 

typom zákazníkov 

(Prienik do nových 

segmentov) 

Predaj 

modifikovaných 

výrobkov novým 

typom zákazníkov 

Predaj nových 

výrobkov novým 

typom 

zákazníkov 

(Diverzifikácia) 
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2 MARKETINGOVÁ ANALÝZA 

Marketingová analýza predstavuje základ poznania trţného chovania a príčin tohto 

chovania účastníkov trhu a zároveň poskytuje obraz o trţných procesoch. Súčasťou 

marketingovej analýzy sú nástroje k rozkrývaniu trţnej pozície a odhadovanie kritických 

miest, príleţitostí a trendov. Výstupom marketingovej analýzy sú zadania pre marketingový 

výskum, informácie pre proces nákupu a predaja a managerské rozhodnutia [5]. 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je súčasťou marketingovej analýzy, na základe ktorej je moţné 

previesť analýzu trhu, kedy podnik sa snaţí o objektívne, systematické a dôkladné zistenie 

jeho situácie vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu a jeho vnútorných podmienok a potenciálu. 

Analýzy hodnotových reťazcov slúţia k tomu aby mohol byť vypátraný potenciál pre kaţdý 

úsek podnikania. 

SWOT (S – Strengths = sila, W – Weaknesses = slabosť, O – Opportunites = 

príleţitosť, T – Threats = hrozba) analýza je základnou metódou, pomocou ktorej je moţné 

vyhodnotiť silné a slabé stránky ako aj príleţitosti a hrozby spojené s určitým druhom 

podnikateľskej činnosti alebo projektu. SW časť charakterizuje interné podnikové faktory, OT 

časť popisuje sily pôsobiace z vonkajšieho prostredia. Podľa autora [9] do SW časti sa 

spracuje význam nasledujúcich faktorov: povesť podniku, trţný podiel, akosť produktu 

a sluţieb, efektívnosť, cash flow, finančná stabilita, prevádzkové zariadenia, výrobná 

kapacita, schopnosť rýchlej reakcie na nové podnety a iné. Analýza príleţitosti a hrozieb (OT) 

je nemenej dôleţitá. Podľa zistených príleţitosti sa pre ďalšie obdobie bude vytvárať 

podnikateľský plán. Zistené hrozby napomôţu podniku zamerať jeho úsilie na ich odvrátenie. 

Cieľom analýzy je poukázať na tie silné a slabé stránky a príleţitosti a hrozby, ktoré majú pre 

firmu rozhodujúci vplyv.  

2.2 BCG matica 

Bostonská matica patrí medzi produktové analytické metódy, ktoré sa pouţívajú 

k hodnoteniu produktového mixu. Jej princíp spočíva v hodnotení produktu na základe tempa 
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rastu trhu a relatívneho podielu na trhu. Tempo rastu trhu, ktorého hodnota je väčšia ako 10 % 

sa povaţuje za vysoké. Relatívny podiel trhu zobrazuje pomer medzi objemom realizovaných 

predajov spoločnosti k objemu predajov najväčšieho konkurenta. Relatívny podiel na trhu je 

rozdelený na vysoký a nízky, kde deliaca čiara má hodnotu 1.0, čo je rovné 100 %. BCG 

matica je rozdelená do štyroch kvadrantov s označením hviezdy, otázniky, dojné kravy 

a biedni psy [10] 

Hviezdy: Výrobky sú charakterizované vysokou mierou rastu trhu a vysokým 

podielom na trhu. Napriek tomu tieto výrobky často vyţadujú vysoké peňaţné prostriedky 

slúţiace k udrţaniu ich pozície na trhu. Z pohľadu podniku sú perspektívne a často sa z nich 

stávajú Dojné kravy. 

Dojné kravy: Ak ročné tempo rastu trhu poklesne pod 10 %, stáva sa hviezda, za 

predpokladu zachovaného vysokého relatívneho trţného podielu, dojnou kravou. Tá 

produkuje pre firmu veľkú peňaţnú hotovosť. Firma zaberá v danom obore na trhu vedúce 

postavenie, avšak príleţitosti k ďalšej expanzií sú obmedzené. 

Otázniky: Otázniky sa vyznačujú vysokou mierou rastu trhu a nízkym podielom na 

trhu. Firma sa snaţí o vstup na trh, ktorý prudko rastie, avšak obvykle uţ na ňom operuje 

vedúca firma. Tieto výrobky majú neistú budúcnosť a vyţadujú veľkú peňaţnú podporu na 

udrţanie kroku s prudkým tempom rastu trhu. 

Biedni psy: Výrobok sa vyznačuje malým podielom na trhu a nízkou mierou rastu 

trhu. Biedni psy produkujú nízke zisky, alebo dokonca straty. Firma by mala dobre uváţiť, či 

bude daný produkt naďalej udrţovať na trhu alebo jeho predaj ukončí.  

2.3 Marketingový výskum 

Marketingový výskum je súhrn aktivít, ktoré skúmajú všetky časti marketingovej praxe. Je to 

nástroj na skúmanie chovania a reakcií zákazníkov a konkurencie. Neoddeliteľnou súčasťou 

marketingového výskumu je aj prieskum trhu. Je to schopnosť podniku získať maximum 

informácií o trhu, na ktorom pôsobí alebo chce pôsobiť a je pre jeho úspešnosť kľúčová. 

Dôleţitým faktorom pri marketingom výskume je i schopnosť komunikácie a rozpoznávania 

budúcich zmien ako aj rozsah znalosti tých, ktorý tento výskum prevádzajú [5]. 
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2.3.1 Etapy marketingového výskumu 

Marketingový výskum sa prevádza hlavne z dôvodu rozpoznania marketingových 

problémov. Dobrý marketingový výskum sa vyznačuje vedeckosťou, tvorivým prístupom, 

modelovaním riešených problémov a porovnávaním nákladov na potrebné informácie a ich 

vyuţitie. Proces marketingového výskumu je tvorený týmito časťami: definovanie problému 

a určenie cieľov výskumu, zostavenie plánu výskumu, zber informácií, analýza informácií 

a ich následná prezentácia [2]. 

2.3.2 Definovanie problému a určenie cieľov výskumu 

Definovanie problému a určenie cieľov výskumu je prvý krok marketingovej analýzy. 

Tento krok vyţaduje dôsledné definovanie problému, toto definovanie by nemalo byť ani 

príliš široké a ani príliš úzke. Dá sa povedať, ţe definovanie problému je najdôleţitejším 

krokom v celom marketingovom výskume [2]. 

Definície cieľov výskumu vychádzajú zo stanovenia problémov marketingového 

výskumu. Z teoretického hľadiska môţe mať marketingový výskumu tri ciele [5]: 

1. Exploratívny výskum, ktorého cieľom je zhromaţdiť predbeţné informácie, 

ktoré majú napomáhať k definovaniu problému a odhadnutiu hypotézy alebo 

nových myšlienok. 

2. Deskriptívny výskum, ktorého cieľom je popísať marketingové problémy, 

situáciu na trhu, napr. chovanie výrobku, sluţby na trhu. 

3. Kauzálny výskum, ktorého cieľom je preverenie hypotéz o príčinných 

a následných súvislostiach a vzťahoch. 

2.3.3 Zostavenie plánu výskumu 

Je to druhý krok marketingového výskumu, v ktorom sa zostavuje efektívny plán pre 

zber potrebných informácií. Je dôleţitý hlavne z hľadiska odhadu budúcich nákladov na daný 

marketingový výskum. V tejto etape výskumu sa prevádza hodnotenie, ktoré informácie sú 

pre danú problematiku potrebné a je nutné ich zaistenie a taktieţ zhodnotenie dostupnosti 

informácií. Stanoví spôsob a metódy získania informácií, definuje moţné zdroje informácií. 
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Je potrebné zaistiť, aby informácia splňovala následné kritéria: závaţnosť informácie 

(vzťahujúca sa k riešenému problému), spoľahlivosť, dostatočná rýchlosť, platnosť (vyjadruje 

to, čo má) [5], [8]. 

2.4 Zber informácií  

Informácie sú jednou z najdôleţitejších zloţiek v marketingovom rozhodovaní. 

Z tohto dôvodu by mali splňovať určité charakteristiky, informácie by sa mali vzťahovať 

k riešenému problému, mali by byť spoľahlivé, aktuálne a z hľadiska nákladov prijateľné.  

Informácie sa získavajú dvoma základnými spôsobmi. Najdrahšie sú tzv. primárne 

dáta. Jedná sa o informácie, ktoré sú zozbierané za konkrétnym účelom. Zdroje primárnych 

informácií môţu byť interné – zamestnanci, ako aj externé – konkurencia, dodávatelia, 

odberatelia, konzultanti atď. Získavajú sa spôsobmi ako pozorovaním, dotazovaním, 

prieskumom, experimentmi, skupinovými rozhovormi, opakovaným dotazovaním a podobne.  

Ďalší spôsob získavania informácií sú sekundárne dáta. Sú to uţ v minulosti získané 

informácie za iným účelom. Podľa toho, z akého prostredia sa informácie čerpajú vo vzťahu 

k podniku, delia sa na interné zdroje, ako sú bilancie zisku a strát, správy z predchádzajúcich 

výskumov, prehľady predajov, alebo sa jedná o informácie získané z verejne dostupných 

zdrojov ako sú štátne publikácie, periodika, internet, literatúra a podobne – externé zdroje. 

Výhodou sekundárnych informácií je úspora času a nízke náklady na ich získanie [2], [8]. 

Okrem primárnych a sekundárnych, interných (podnikových) a externých (zo zdroju 

mimo podnik) informácií rozoznávame aj kvantitatívne a kvalitatívne informácie. 

Kvalitatívne informácie charakterizujú skúmané javy pomocou pojmov a kategórií, nie sú 

priamo merateľné. Kvantitatívne informácie sa naopak dajú vyjadriť mnoţstvom, častosťou, 

objemom, intenzitou, atď. [8].  

Informácie je moţné zatriediť v závislosti na zdroji, viac tabuľka 2. 
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Tabuľka 2 Zdroje informácií [8] 

 

2.4.1 Analýza informácií  

Zozbierané informácie získajú svoju konečnú cenu aţ po ich spracovaní a následnom 

vyhodnotení. Pracovník prevádzajúci spracovanie získaných dát zaistí potrebné štatistické 

veličiny, informácie zapracuje do príslušných grafov, tabuliek a podobne. Vyjadrí vzájomné 

závislosti medzi sledovanými veličinami, atď. Spracované informácie vyhodnotí management 

spoločnosti [2]. 

2.4.2 Prezentácia informácií 

Pri prezentácií výsledkov by mal výskumník predkladať vedeniu iba tie informácie, 

ktoré svojím obsahom majú vypovedajúcu hodnotu a ktoré priamo súvisia s riešeným 

Informačné 
zdroje

Zdroje 
sekundárnych 

informácií

Interné zdroje 
firmy

- prehľady predajov
- účtové výkazy

-prehľady skladových zásob
-kartotéky

-výsl.predchádzajúcích výskumov
-ďalšie evidenčné záznamy 

Externé zdroje 
firmy

- štatistické publikácie
- výskumné správy

-knižnice
-vládne publikácie

-údaje marketing. organizácií
-údaje obchodných asociácii

-marketingové databáze

Zdroje 
primárnych 
informácií

Interné zdroje 
firmy

- dotazovanie pracovníkov
firmy (dotazovanie, panely, 

pozorovanie, experiment, atď.)

Externé zdroje 
firmy

- dotazovanie spotrebiteľov, 
nakupujúcich organizácií, 

expertov (dotazovanie, panely, 
pozorovanie, experiment, atď.)
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problémom. Na základe týchto informácií sa zniţuje neistota vedenia spoločnosti pri 

prevádzaní určitých krokov a rozhodnutí [2].  

Záverečná správa by mala obsahovať tieto časti [8]: 

- stanovenie predmetu a cieľa výskumu, 

- prehľad metodických postupov,  zdrojov informácii, 

- výsledky výskumu, 

- obmedzenia výskumu (časové, finančné, atď.), 

- závery a odporučenia pre riešenie skúmaného problému, 

- prílohy, 

- citované zdroje. 
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3 TROSKY Z METALURGIE ŢELEZA A OCELE 

Troska vzniká ako nutný vedľajší produkt pri výrobe kovov. Produkcia trosky je 

z metalurgického hľadiska na jednej strane neţiadúca, avšak zároveň potrebná. Výskyt trosky 

zvyšuje náklady na energiu (trosku je nutné ohriať na teplotu taveného kovu), ďalej náklady 

na technologické zariadenia (zaistenie pracovného priestoru v taviacom agregáte, zvýšená 

korózia vymuroviek taviacich agregátov) a v konečnom dôsledku narastajú náklady na jej 

spracovanie, resp. odstránenie (potreba troskového hospodárstva, poplatky za uloţenie 

odpadov). Pozitívnym prínosom trosky je jej aktívna účasť na procesoch pri výrobe kovov 

a ďalej troska, ako ochranná vrstva zniţuje sálanie tepelnej energie do okolia a tým spomaľuje 

chladnutie kovu v taviacom agregáte [11]. Troska nemusí predstavovať len odpadný produkt, 

ale naopak môţe byť štandardným produktom hutného závodu a teda môţe byť zdrojom 

príjmov . 

V metalurgickom priemysle má dominantné postavenie výroba ţeleza a ocele. 

Obrázok 1 uvádza výrobu surového ţeleza a ocele v ČR a vo svete v období rokov 1989 aţ 

2009.  

 

Obrázok 1  Produkcia ocele a surového ţeleza vo svete a v ČR [12] 

Výroba ţeleza a ocele je sledovaná podrobne a prezentované hodnoty je moţno 

pokladať za dôveryhodné a odpovedajúce skutočnosti. V prípade trosky sa jej produkcia 
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nesleduje tak dôkladne ako je sledovaná výroba kovov. Literatúra uvádza, ţe sa celosvetovo 

ročne vyprodukuje asi 50 000 kt trosky, z toho v Európe 12 000 kt [13]. Nie všetky krajiny, 

ktoré produkujú oceľ cítia za potrebné sledovať presné mnoţstvo vyprodukovanej trosky. 

Ďalším dôvodom je nejednotná metodika sledovania výskytu trosiek. Mnoţstvo trosky, ktoré 

sa vyprodukuje v taviacom agregáte je zaznamenávané váhovým systémom týchto zariadení. 

V priebehu ďalšieho spracovania trosky dochádza k zníţeniu jej hmotnosti vďaka odlúčeniu 

kovových zvyškov a naopak dochádza k hmotnostnému nárastu v dôsledku zvýšenia vlhkosti 

trosky. Napríklad vlhkosť kameniva z vysokopecnej trosky sa pohybuje v rozmedzí 6 – 

8 hm% a granulovanej vysokopecnej trosky aţ 10 hm% [14]. Významným údajom objemu 

produkcie trosiek je jej merná produkcia. Tá sa vyjadruje hmotnosťou trosky voči 

jednotkovému mnoţstvu vyrobeného surového ţeleza alebo ocele (kgtrosky/tsurového Fe alebo 

kgtrosky/tocele). Hodnota mernej produkcie je rozdielna v jednotlivých závodoch a zároveň sa 

mení v čase. Postupné zvyšovanie úrovne výrobnej technológie zvyšuje jej účinnosť a tým sa 

zniţuje objem vyprodukovanej trosky. Napríklad literatúra [11] uvádza produkciu 

vysokopecnej trosky v rozmedzí 400 aţ 600 kg/t. 

Trosky z metalurgie ţeleza a oceli je moţné rozlíšiť na trosky vysokopecné 

a oceliarenské. Oceliarenské sa ďalej rozlišujú podľa typu taviaceho agregátu v ktorom 

vznikli. Vyskytujú sa trosky pecné z elektrickej oblúkovej pece a z kyslíkového konvertoru, 

ďalej panvové trosky. V ČR je i výskyt trosiek z tandemovej pece.  

3.1 Troska z výroby surového ţeleza 

Vysokopecná troska je tvorená oxidmi kovov, ktoré sa neredukovali a niektorými 

ďalšími súčasťami. Dominantne sú zastúpené oxidy CaO a SiO2, ďalej Al2O3, MgO. Obsah 

uvedených oxidov obvykle dosahuje hodnotu cca 95 hm% z mnoţstva trosky. V menšom 

mnoţstve sú prítomné zloţky: MnO, FeO, BaO, TiO2, CaS, MgS, BaS, MnS, Na2S, K2S 

a niektoré nitridy a karbonitridy. Konkrétne zloţenie trosky ovplyvňuje kvalita ţelezonosnej 

rudy, troskotvorných prísad a koksu. Troska má mať také chemické zloţenie, aby čo 

najdokonalejšie odsírila ţelezo, aby zabezpečila redukciu ţeleza a ľahko vytekala z pece [11]. 

Vysokopecná troska sa hodnotí na základe tzv. bazicity [11]: 

𝐵 =
𝑤𝐶𝑎𝑂 +𝑤𝑀𝑔𝑂

𝑤𝑆𝑖𝑂 2+𝑤𝐴𝑙2𝑂3

 (1) 
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Hodnota bazicity sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 0,9 aţ 1,2. Troska je bazická, 

pokiaľ hodnota B presahuje 1,00. Obvyklé chemické zloţenie vysokopecnej trosky je uvedené 

v tabuľke 3. 

Tabuľka 3  Obvyklé chemické zloţenie trosiek [15]  

Troska 

Zloţka (hm%) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO 
FeO+ 

Fe2O3 
TiO2 S 

Vysokopecná 36-43 34-38 7-14 6-10 0,2-1,3 0,3-2,3 0,4-2 0,4-1,2 

Elektrická oblúková 

pec (uhlíkaté ocele) 
30-60 9-20 2-9 5-15 3-8 15-30 - 0,08-0,2 

Elektrická oblúková 

pec (legované ocele) 39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6 - 0,1-0,3 

Kyslíkový 

konvertor 
30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35 0,4-2 

0,05-

0,15 

Panvová 30-60 2-35 5-35 1-10 0-5 0,1-15 - 0,1-1 

Ďalším významným parametrom je fázové zloţenie trosiek. To je uvedené v tabuľke 4. 

Tabuľka 4  Fázové zloţenie trosiek [15] 

 

Troska sa vo vysokej peci vytvára postupne. Do sadzobne vo vrchnej časti pece sa 

dávkuje ruda a troskotvorné prísady. Postupným zosunom vsádzky do spodnej časti pece 

dochádza k ohrevu vsádzky, redukcii oxidov ţeleza a taveniu kovu a trosky. V troske sa 

zhromaţďuje hlušina z rudy a popol z paliva. Troska vďaka niţšej hustote sa sústreďuje na 

hladine roztaveného surového ţeleza. Pri odpichu sa samostatne z pece odvádza surové ţelezo 

Vysokopecná troska

Mellilit
Merwinit

Dikalcium silikát
Rankinit

Wolastonit
Diopsit

Monticellit
Spinel
Sulfidy

Amorfná fáza
Ďalšie

Oceliarenská troska

Merwinit
Trikalcium silikát
Dikalcium silikát

Wolastonit
Diopsit

Monticellit
Kalcium aluminát

Kalcium ferit
Sulfidy
Vápno

Periklas
Amorfná fáza

Ďalšie
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a troska oddelene do nádob označovaných výrazom „koliba“. Teplota trosky vo vysokej peci 

dosahuje 1450 aţ 1550 °C [11], [15]. 

3.2 Troska z výroby ocele 

Roztavené surové ţelezo, alebo oceľový šrot, respektíve kombinácia oboch surovín sa 

ďalej spracováva v oceliarenských peciach. V súčasnej dobe sa proces výroby ocele realizuje 

v kyslíkovom konvertore alebo elektrickej oblúkovej peci. V ČR navyše existuje výnimočný 

spôsob výroby oceli v tzv. tandemových peciach. V zahraničí sú ojedinelé prevádzkované 

Siemens – Martinské pece, ktoré vďaka svojím konštrukčným nedostatkom postupne 

ukončujú prevádzku. V posledných rokoch so stúpajúcimi nárokmi na kvalitu ocele rastie 

význam sekundárnej metalurgie. Tá sa odohráva v oceliarenskej panve. Vo všetkých 

uvedených agregátoch vzniká troska. 

V prípade kyslíkového konvertoru sa spracováva roztavené surové ţelezo a čiastočne 

šrot. Vsádzku do pece ďalej tvoria troskotvorné a rafinačné prísady (vápno, kremík, dolomit, 

hliník, koks, ferozliatiny a iné legovacie prísady), ktoré spolu s časťou korodovanej 

vymurovky vytvoria trosku. Do taveniny sa fúka kyslík, ktorý vytvára podmienky potrebné 

pre priebeh ţiadaných chemických reakcií na rozhraní troska kov [11]. 

Elektrická oblúková pec spracováva oceľový šrot, ktorý sa roztaví vďaka elektrickému 

oblúku, ktorý vzniká medzi uhlíkovými elektródami. Princíp vzniku trosky je totoţný 

s kyslíkovým konvertorom. 

Tandemová pec je dvoj komorový agregát. V jednej komore sa predhrieva kovový šrot 

teplom spalín oxidu uhoľnatého, ktorý sa získava z druhej komory. V druhej komore prebieha 

rafinácia uţ roztavenej ocele. Po ohreve šrotu sa do komory vleje surové ţelezo, a začne sa 

fúkať kyslík. Produktom je oxid uhoľnatý, ktorý sa odvádza do partnerskej komory a proces 

sa znovu opakuje. Opäť sú potrebné troskotvorné prísady a vznik trosky je nevyhnutný [11]. 

Oceľ, ktorá sa vyrobí v oceliarenských peciach sa odleje do panve. Je kladený dôraz, 

aby sa do panve s taveninou ocele nedostala pecná troska, ktorá sa z pecného priestoru 

odvádza samostatne. V oceliarenskej panvovej peci sa oceľ ďalej spracováva, odplyňuje sa 

a konečne sa odlieva do kokíl alebo častejšie plynulým liatím. V priebehu spracovania ocele 

v panve sa opäť aplikujú prísady a vytvára sa panvová troska [11]. 
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Z tabuľky 3 je zrejmé, ţe kaţdá troska, ktorá vznikla v rôznych typoch agregátu má 

špecifické chemické zloţenie. Hlavný rozdiel v chemickom zloţení oceliarenských trosiek od 

trosiek vysokopecných je v bazicite. Ta dosahuje v prípade trosiek oceliarenských ďaleko 

vyššie hodnoty vďaka obvykle vyššiemu objemu vápna voči oxidu kremičitému v troske. 

Chemické zloţenie trosky z elektrickej oblúkovej pece a kyslíkového konvertoru sú si 

vzájomne podobné, avšak troska panvová vykazuje zloţenie iné. Pecné trosky obsahujú 

významne vyšší podiel ţeleza. Fázové zloţenie oceliarenských trosiek je uvedené v tabuľke 4. 
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4 MOŢNOSTI MATERIÁLOVÉHO VYUŢITIA 

METALURGICKÝCH TROSIEK 

Výskyt trosky a riešenie jej spracovania je pre metalurgické spoločnosti neoddeliteľné 

od samotnej produkcie ţeleza a ocele. Významný objem produkcie trosky si vynútil 

budovanie troskového hospodárstva v týchto podnikoch. Jej vyuţívanie prechádzalo určitým 

vývojom, kde v počiatkoch sa hromadila na haldách. Neskôr sa z trosky začali vyberať 

zvyšky kovu. Postupne sa nachádzali ďalšie moţnosti vyuţitia trosiek, hlavne v stavebníctve.  

Pre všetky trosky z metalurgie ţeleza a ocele, okrem vysokopecnej trosky určenej na 

granuláciu, je spoločná snaha o odseparovanie kovového podielu (demetalizácia trosiek). 

Od trosky sa po vychladnutí magneticky oddeľuje ţelezo. Kov, ktorý sa odseparoval, sa 

opätovne vracia do výroby spolu so šrotom. Následne sa troska upravuje pre ďalšie vyuţitie 

alebo sa odváţa na skládku. 

4.1 Vyuţitie vysokopecnej trosky 

Pre priebeh metalurgických pochodov sú významné parametre trosky v roztavenom 

stave. Moţnosti ďalšieho materiálového vyuţitia trosky sú obmedzené vlastnosťami 

v zatuhnutom stave. Vysokopecná troska je schopná vytvárať kryštalickú ako aj amorfnú 

(sklenú) štruktúru. Rozhodujúca je rýchlosť chladenia. Rýchle chladenie podporuje vznik 

skla, zatiaľ čo pomalé chladnutie vytvára podmienky pre tvorbu kryštalickej štruktúry [18]. 

Z vysokopecnej trosky je moţné pripraviť dva základné produkty v závislosti od jej rýchlosti 

chladenia a to granulovanú trosku a kamenivo. Vysokopecnú trosku je moţné materiálovo 

vyuţiť v plnej miere.  

4.1.1 Granulovaná vysokopecná troska 

Granulovaná vysokopecná troska (beţne označovaná skratkou GVT) vzniká rýchlym 

chladením roztavenej trosky najčastejšie mokrým spôsobom. GVT vykazuje latentnú (skrytú) 

hydraulicitu. To znamená, ţe troska je schopná pôsobením aktivátora (Ca(OH)2 alebo 

vodného skla) tuhnúť a tvrdnúť podobne ako cement. Z uvedeného dôvodu je vysušená 

a mletá GVT primiešavaná do cementov, kde nahrádza portlandský slinok [18]. Cementárne 
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prejavujú o GVT záujem, nakoľko nezhoršuje kvalitu výsledného cementu ale naopak aktívne 

prispieva k zvýšeniu pevnosti hydratovaného cementu.  

V poslednej dobe je dopyt po GVT silne podporovaný environmentálným aspektom. 

Pri produkcii 1 tony portlandského slinku vzniká procesný CO2 (rozkladom vápenca) 

a palivový CO2 (spaľovaním paliva) v celkovom objeme cca 1 tony [19]. Podľa platnej normy 

ČSN EN 197-1 prídavok trosky k cementu môţe dosahovať aţ 95 hm% [16]. Tato základná 

cementárska norma presne vymedzuje prípustné mnoţstvo granulovanej trosky v cemente, 

tabuľka 5. Okrem základných druhov cementov CEM I aţ CEM V cementárne produkujú celú 

radu ďalších cementov, ktoré sú zavedené v podnikových normách. I v tomto prípade sa 

pouţíva granulovaná troska [17]. Dopyt po granulovanej troske zo strany cementárni je 

z dlhodobého hľadiska moţno povaţovať za stabilný s výhľadom zvýšenej spotreby. V roku 

2008 dosahoval ročný rast výroby cementu aţ 8 %, pričom sa predpokladá, ţe v nových 

členských štátoch EU bude spotreba cementu stúpať vďaka predovšetkým zreteľným 

investíciám do infraštruktúry týchto krajín. Očakáva sa nárast produkcie zmesného cementu. 

Do tejto skupiny sa radí aj struskoportlandský cement [19].  

Tabuľka 5 Prehľad cementov s obsahom granulovanej vysokopecnej trosky  

podľa EN 197-1 

Druh 

cementu 
Názov cementu 

Označenie 

cementu 

Slinok 
Granulovaná 

vysokopecná 

troska 

Ďalšie 

prímesi 

(hm%) 

CEM II 

Portlandský troskový 

cement 

II/A-S 80 – 94 6 – 20 - 

II/B-S 65 - 79 21 – 35 - 

Portlandský zmesný 

cement 

II/A-M 80 - 94 6 – 20 

II/B-B 65 - 79 21 – 35 

CEM III 
Vysokopecný 

cement 

III/A 35 – 64 36 – 65 - 

III/B 20 – 34 66 – 80 - 

III/C 5 - 19 81 -95 - 

CEM V Zmesný cement 
V/A 40 – 64 18 – 30 18-30 

V/B 20 – 38 31 - 50 31-50 

Náhrada slinku odpadným materiálom (troskou) zniţuje cementárňam náklady za 

emisné povolenky na produkciu oxidu uhličitého. Cementárňam pri súčasnej produkcii chýba 

pribliţne 12 % emisných povoleniek. Výrobcovia cementu sú nútený kupovať emisné 
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povolenky na trhu alebo zvyšovať produkciu zmesných cementov. Výhodnosť GVT ako 

prídavku do cementu spočíva v tom, ţe troska sa pridáva do vypáleného slinku. Nie je potreba 

trosku ohrievať na teplotu výpalu portlandského slinku 1450°C [19]. Vývoj cien emisných 

povoleniek za rok 2009 je na obrázku 2. 

 

Obrázok 2  Vývoj ceny emisných povoleniek CO2 [20] 

Dopyt po granulovanej vysokopecnej troske nemusí byť viazaný len na produkciu 

cementu s obsahom portlandského slinku. Trosku je moţné povaţovať za plnohodnotné 

spojivo aj bez prítomnosti slinku. V Rusku, Poľsku a ďalších krajinách existujú stavby, ktoré 

sú vybudované z betónu, kde spojivovou zloţkou bola aktivovaná vysokopecná troska. 

Napríklad v Lipetsku sa jedná aţ o 20 podlaţné obytné domy. Pri vyuţívaní GVT týmto 

spôsobom bráni absencia noriem upravujúcich technologické postupy prípravy a aplikácie 

daného spojiva a taktieţ relatívny nedostatok voľnej granulovanej trosky na trhu [15]. 

Ďalšia oblasť vyuţitia granulovanej trosky je sklársky priemysel. Granulovaná troska 

je sušená a následne je upravovaná jej zrnitosť. Takto upravený produkt je distribuovaný pod 

značkou Calumite. Produkt pri výrobe farebného obalového skla nahrádza aţ 18 hm% 

prírodných surovín, pri výrobe plochého skla môţe náhrada dosiahnuť aţ 8 hm%. Troska je 

tak významnou zloţkou pri výrobe skla. Pouţitím suroviny Calumite sa dosahuje úspora na 

spotrebe energie pre výrobu skla o pribliţne 6 % vďaka niţšej teplote tavenia, neţ je beţné v 

prípade beţných sklárskych surovín [21]. 
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4.1.2 Vysokopecné troskové kamenivo 

Pomalé chladnutie trosky umoţňuje tvorbu minerálov uvedených v tabuľke 4. Takto 

zatuhnutú trosku je moţné pouţiť na výrobu kameniva. Výroba spočíva v magnetickej 

separácii kovových podielov a následnej úprave zrnitosti. Kamenivo z vysokopecnej trosky 

má objemovú hmotnosť v rozsahu 2 000 aţ 3 000 kg.m
-3

, je radené do skupiny hutného 

kameniva a označuje sa názvom umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky (UHK). 

Hlavnou prednosťou je jeho objemová stálosť, ktorá v prípade kameniva z oceliarenskej 

trosky nie je samozrejmou vlastnosťou. Kamenivo z vysokopecnej trosky sa dodáva 

v rôznych zrnitostných frakciách. Moţnosti aplikácie vysokopecného kameniva sú veľmi 

široké. Kamenivo z trosky nachádza uplatnenie v stavebníctve, pričom je povolené pouţitie 

vysokopecného kameniva v betóne, v asfaltových zmesiach, v ţelezničnom staviteľstve 

(úprava ţelezničných násypov), v oblasti rekultivácie. Výhodou troskového kameniva oproti 

kamenivu prírodnému je niţšia cena, lepšia tepelná vodivosť, neprítomnosť organických 

prímesí. Podľa v stavebníctve platných predpisov umelé hutné kamenivo nie je 

znevýhodňované pred prírodným. O moţnosti konkrétnej aplikácie kameniva rozhodujú jeho 

skutočné fyzikálne parametre ako objemová hmotnosť, zastúpenie jemného podielu, stálosť, 

mrazuvzdornosť [23], [17].  

Ďalšou moţnosťou vyuţitia vysokopecnej trosky je pri výrobe izolačných vlákien. 

Napríklad v severomoravskom  regióne je v Bohumíne závod Rockwool, ktorý pre tieto účely 

pouţíva pomaly chladenú vysokopecnú trosku [22].  

4.2 Vyuţitie oceliarenskej trosky 

Oceliarenská troska sa vyznačuje vysokou variabilitou chemického zloţenia. 

V prípade oceliarenských trosiek je závaţným problémom ich objemová nestabilita. Pecné 

trosky obsahujú výrazný podiel oxidov ţeleza, preto prevláda snaha časť pecnej trosky 

recyklovať v samotnej oceliarenskej peci alebo vo vysokej peci. Troska okrem kovonosného 

podielu je zdrojom potrebných prísad (CaO a Al2O3). Časť pecnej trosky sa spracováva na 

kamenivo, významný podiel je recyklovaný, čiastočne i skládkovaný. Panvová troska 

v prevaţnej väčšine prípadov neobsahuje zaujímavé podiely oxidov ţeleza a zároveň je 

objemovo nestabilná. Táto troska je prevaţne skládkovaná. Výskumné práce sa venujú 



26 

 

hodnotnejšiemu vyuţitiu oceliarenských trosiek. V Nemecku sa vyuţíva 93 % oceliarenskej 

pecnej trosky [13].  

Existujú dve príčiny rozpadavosti oceliarenských trosiek. Objemová nestabilita býva 

jednak zapríčinená prítomnosťou voľného CaO a jednak fázovou premenou prítomného 

dikalcium silikátu (2CaO.SiO2) z vysokoteplotnej formy beta na nízkoteplotnú formu gama 

[15]. 

Voľné vápno v troske dodatočne reaguje s vodou a vytvára Ca(OH)2. Reakcia je 

spojená s nárastom objemu a dochádza k porušeniu súdrţnosti trosky. Pokiaľ sa troska má 

pouţiť vo forme kameniva je potrebné, aby vyššie uvedená reakcia prebehla pred samotnou 

aplikáciou. To sa dosahuje odleţaním trosky na halde. Proces sa môţe zintenzivňovať, pokiaľ 

je troska zmáčaná vodou, alebo ešte intenzívnejšie naparovaním trosky. Iné opatrenie spočíva 

v zabránení vzniku voľného CaO. Ešte do tekutej trosky sa pridáva kremenný piesok, ktorý 

voľné vápno viaţe do objemovo stabilných minerálnych štruktúr. Obdobne ako CaO sa 

prejavuje voľné MgO [23]. 

Fázová premena vysokoteplotnej formy dikalcium silikátu na nízkoteplotnú nastáva 

pri chladnutí trosky pod teplotou 500 °C. Zmena fázy je spojená s výraznou zmenou objemu. 

V praktických podmienkach úplná premena modifikácii nenastane okamţite v priebehu 

chladenia trosky ale dobieha aţ v priebehu dní. U rozpadavých trosiek sa pôvodne hrubozrnné 

kusy postupne rozpadnú na jemný prach. Tento problém sa takmer výlučne vyskytuje 

v prípade panvových trosiek. Predpokladá sa, ţe prítomnosť FeO objemovej zmene bráni. 

FeO je výraznejšie zastúpené v pecných troskách, zatiaľ čo v panvových len obmedzene. 

Objemovej zmene je moţné zabrániť rýchlym chladením. Zároveň rýchlo chladená troska je 

hydraulicky aktívna, schopná pomocou pôsobenia vody tuhnúť a tvrdnúť. Zatiaľ čo pomaly 

chladená panvová troska sa rozpadáva a je hydraulicky neaktívna [15].  

4.2.1 Kamenivo z oceliarenskej trosky 

Pre spracovanie oceliarenskej trosky na kamenivo sa pouţíva pecná troska. Troska 

chladne pozvoľna, demetalizuje sa a delí sa na jednotlivé zrnitostné frakcie. Vďaka pomalému 

chladnutiu je troska tvorená predovšetkým kryštalickými fázami. Moţnosti aplikácie 

oceliarenského kameniva nie sú tak široké ako v prípade kameniva z vysokopecnej trosky. 

Beţne je troskové kamenivo pouţívané ako podkladová spevňovacia vrstva v stavebníctve 
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a zároveň ako kamenivo do vozoviek. Troska sa nepridáva do betónu. Dôvodom je riziko 

objemovej zmeny trosky ale tieţ jej vysoká hustota, ktorá by zvyšovala hmotnosť betónu. 

Rozhodujúcim parametrom pre aplikáciu troskového kameniva je obsah voľného CaO resp. 

MgO. Skúsenosti v Nemecku ukázali, ţe oceliarenské troskové kamenivo je moţné pouţiť na 

asfaltom nespojené vozovky, pokiaľ obsah voľného CaO je pod 7 hm% a v prípade pouţitia 

asfaltového spojiva musí byť obsah voľného CaO pod 4 hm% [13]. 

Oceliarenské troskové kamenivo je označované ako ťaţké hutné kamenivo, nakoľko 

jeho objemová hmotnosť presahuje 3000 kg.m
-3

. Vďaka vysokej objemovej hmotnosti sa 

oceliarenská troska pouţíva vo vodnom staviteľstve. Parametre troskového kameniva ako 

napríklad odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu, pevnosť troskového kameniva je 

lepšia v porovnaní s prírodným ţulovým kamenivom. Preukázalo sa, ţe pri pouţití troskového 

kameniva je moţné zmenšiť hrúbku asfaltovej vozovky aţ o 20 % bez straty poţadovaných 

parametrov. Zároveň sa ukázalo, ţe väčšina pecných oceliarenských trosiek plní 

environmentálne limity pre pouţitie trosky ako kameniva [13].  

4.2.2 Recyklácia oceliarenskej trosky pri výrobe kovov 

Chemické zloţenie oceliarenských trosiek nabáda jej producentov o jej opätovné 

vyuţitie. Pecné trosky obsahujú aţ 30 hm% oxidov ţeleza, aţ 50 hm% CaO, aţ 15 hm% MgO 

a ďalej niektoré panvové trosky, obsahujú nezanedbateľné mnoţstvo Al2O3 (aţ 35 hm%). 

Vysoký obsah ţeleza v oxidoch je výhodné vyredukovať. Oceliarne časť pecnej trosky 

vracajú späť do výroby. Najčastejšie sa troska spracováva na aglomerácii ale taktieţ priamo 

vo vysokej peci a časť trosky sa dávkuje do pece, v ktorej primárne vznikla. Na aglomeračný 

pás sa pridáva najjemnejšia frakcia trosky, ktorá vďaka nízkej hmotnosti by bola pri 

dávkovaní do pece odťahovaná odsávacím zariadením. Napríklad v spoločnosti 

U. S. Steel Košice sú skúsenosti so spracovávaním trosky z kyslíkového konvertoru 

v kyslíkovom konvertore. Dávka trosky v mnoţstve aţ 3000 kg na tavbu nepredstavovala 

ţiadne zhoršenie sledovaných parametrov v priebehu tavby. Troska tvorila čiastočnú náhradu 

za vápno, dolomit a mangánovú rudu. Toto riešenie predstavuje úsporu prírodných zdrojov a  

energetickú úsporu. Recyklovaná troska vytvorí primárnu taveninu novej trosky, v ktorej sa 

v ďalšom kroku rozpúšťa neskôr dodávané vápno a iné troskotvorné prísady. Podobne je 

moţné recyklovať trosku z elektrickej oblúkovej pece v mnoţstve 800 aţ 1000 kg trosky na 

tavbu, čím sa dosiahla materiálová úspora vápna o pribliţne 50 % [23].  
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Okrem recyklácie pecnej trosky sa zaznamenáva snaha o materiálové vyuţitie aj 

trosky panvovej. V tomto prípade je obsah ţeleza nízky, ale určitou výhodou pri spracovaní 

panvovej trosky je náhrada primárnych surovinových zdrojov. Keďţe panvová troska sa po 

ochladení z väčšej časti rozpadá je nutné vopred previesť jej skusovenie. Skusovené trosky 

plnia úlohu syntetickej trosky. Pri experimentoch popisovaných v práci [24] sa spracovalo 

1500 kg trosky na tavbu (200 t). Dospelo sa k úspore vápna o 50 % a úspore troskotvornej 

prísady Alcaten (Al2O3) o 40 %. 

4.2.3 Spojivové vlastnosti oceliarenských trosiek  

Vyuţitie vysokopecnej trosky v oblasti anorganických spojív je bezproblémové. 

Dôvodom je, ţe rýchlo chladená VP troska ľahko vytvára amorfnú štruktúru. V prípade 

oceliarenskej trosky je situácia odlišná. Tvorba sklenej fáze v dôsledku niţšieho mnoţstva 

SiO2 je obmedzená. Oceliarenská troska je schopná za určitých podmienok v priebehu 

chladnutia vytvárať kryštalické fáze, ktoré sa vyskytujú v portlandských cementoch. Tieto 

fáze sú hydraulické, schopné účinkom vody tuhnúť a tvrdnúť [15]. Predpokladom pre vznik 

týchto kryštalických fáz je hodnota bazicity trosky. Tabuľka 6 uvádza vzťah medzi bazicitou 

trosky a hydraulicitou oceliarenských trosiek.  

Tabuľka 6  Hydraulicita oceliarenských trosiek v závislosti na bazicite [15] 

Hydraulicita 
Bazicita 

CaO/SiO2 CaO/(SiO2+P2O5) 

Nízka 0,9 - 1,5 
0,9 - 1,4 

1,4 - 1,6 

Stredná 1,5 - 2,7 1,6 - 2,4 

Vysoká >2.7 >2.4 

Z tabuľky 6 vyplýva, ţe troska s vyššou bazicitou, teda s vyšším obsahom CaO má 

lepšie predpoklady pre pouţitie v spojivových systémoch. Třinecké ţeleziarne majú 

vypracovanú normu TŢ 722253 Pomalu tuhnoucí pojivo. Podľa tejto normy je moţné pouţiť 

na výrobu cementu  zmes vysokopecnej granulovanej trosky (40 hm%), oceliarenskej trosky 

(45 hm%) a popolčeka (15 hm%). Cement je vhodný pre stabilizáciu podkladových cestných 

vrstiev alebo výrobu sanačných zmesí [25]. V Číne sú platné normy GB 13590-92 a 
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YB/T 022-92, ktoré upravujú podmienky pre pouţitie oceliarenských trosiek pre výrobu 

cementu. Komerčne je v Čine vyrábaný cement s 30 hm% obsahom oceliarenskej trosky [15]. 

Ďalšou moţnosťou vyuţitia panvových trosiek v oblasti spojív je ich spracovanie 

v cementárňach. Trosku je vhodné zapracovať priamo do vsádzky cementárskej pece. Vysoké 

obsahy CaO, SiO2 a Al2O3 môţu nahradiť prírodné suroviny. Výroba portlandského slinku je 

takto menej energeticky náročná [23]. 

Pokiaľ nedochádza k materiálovému vyuţitiu trosky a tá je ukladaná na skládku, jej 

producent je povinný odvádzať poplatky za skládkovanie trosky. Troska z výroby ţeleza 

a oceli nevykazuje nebezpečné vlastnosti. Podľa katalógu odpadu je zaradená medzi ostatný 

odpad pod číslom „10 02 02 Nezpracovaná struska“. Poplatok za uloţenie trosky je zloţený 

zo základnej sadzby vo výške 500 Kč/t a príspevku do fondu rezerv 35 Kč/t [29].  
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5 PRODUKCIA TROSIEK V ARCELORMITTAL OSTRAVA 

Spoločnosť ArcelorMittal Ostrava a.s. je najväčším výrobcom surového ţeleza a ocele 

v Českej republike a zároveň je podnik členom zoskupenia ArcelorMittal, ktoré je najväčším 

svetovým výrobcom ocele. Produkcia ocele skupiny ArcelorMittal dosiahla v roku 2008 

103,3 mil. ton, čo vzhľadom k celosvetovej produkcii v danom roku (1 329 mil. ton) 

predstavuje takmer 8 % [26]. 

5.1 Stručná charakteristika ArcelorMittal Ostrava 

História firmy siaha uţ do začiatku štyridsiatych rokov minulého storočia, kedy 

Vítkovické ţeleziarne započali s výstavbou nového hutníckeho závodu. Výroba hutných 

produktov bola spustená v roku 1951, podľa rozhodnutia vlády uţ v podniku s vlastnou 

právnou subjektivitou (NHKG, n. p.). Podnik postupne zvyšoval produkciu surového ţeleza 

a ocele. V roku 1989 bola dosiahnutá historicky najvyššia produkcia ocele a to 3,88 mil. ton. 

V roku 1981 bolo v huti zamestnaných 25 433 pracovníkov. Spoločnosť v roku 1990 zmenila 

názov na Nová huť, s. p. a v roku 1992 Nová huť, a. s. [26], [27] 

Po roku 1989 došlo k výraznému prepadu objemu výroby ocele v celej Českej 

republike a teda aj v závode NHKG. Po rozpade tradičných trhov bola nutná orientácia na 

nových zákazníkov. Vedenie firmy prijalo rozhodnutie o výstavbe tzv. minihute (panvová 

pec, zariadenie plynulého odlievania ocele a valcovacia trať) a uvoľnení finančných 

prostriedkov do ekologizácie výroby. Významnou udalosťou podniku bolo osamostatnenie 

vysokopecnej výroby v roku 1997 a vznik spoločnosti Vysoké pece Ostrava, a.s. Táto udalosť 

bola vyvolaná ukončením vysokopecnej výroby vo Vítkoviciach a nutnosťou vytvorenia 

spoločného závodu na výrobu surového ţeleza pre Novú huť a pre Vítkovice. V roku 2003 

huť získala medzinárodná spoločnosť ISPAT a vznikla firma ISPAT Nová Huť, a.s. V roku 

2004 došlo k premenovaniu spoločnosti na MittalSteel Ostrava, a.s. a konečne v roku 2006 

vznikla spoločnosť ArcelorMittal Ostrava a.s. Týmto sa ostravský hutnícky podnik stal 

súčasťou najväčšieho výrobcu ocele na svete [26].  

Spoločnosť ArcelorMittal Ostrava predstavuje závod s uzavretým cyklom hutnej 

výroby. Výroba je realizovaná od spracovania ţelezonosnej rudy vo vysokej peci na surové 

ţelezo. To je ďalej rafinované v oceliarenských peciach a následne v procese mimopecnej 
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(panvovej) metalurgie. Vyrobená oceľ je odlievaná technológiou plynulého liatia. Výrobky sa 

dokončievajú vo valcovniach. 

5.2 Produkty spoločnosti ArcelorMittal Ostrava 

Hlavné produkty sú za tepla valcované zvitky a plechy, za studena valcované profily, 

tyče a betonárska oceľ, valcovaný drôt, odliatky, banské výstuţe, ľahké koľajnice a zvodidlá. 

Podnik ďalej vyrába neoceľové produkty: koks, surový decht, kvapalnú síru, koksárenský 

plyn a koksárenský benzol [28]. Všetky produkty sú uvedené z oficiálneho dokumentu 

spoločnosti „Zpráva o firemní zodpovědnosti společnosti za rok 2008“. Je nutné zdôrazniť, ţe 

medzi produktmi nie je uvedená troska, čo svedčí o skutočnosti, ţe tento produkt je často 

opomínaný a nie je mu venovaná náleţitá marketingová podpora. Predaj trosky je realizovaný 

v objeme prevyšujúcom milión ton ročne, čím si tento produkt zasluhuje širšiu propagáciu.  

Prehľad výroby surového ţeleza a ocele v ArcelorMittal Ostrava za posledné obdobie 

je uvedený na obrázku 3. 

 

Obrázok 3  Prehľad výroby surového Fe a ocele v ArcelorMittal Ostrava 

5.3 Súčasný stav spracovania trosiek v ArcelorMittal Ostrava  

Spoločnosť produkuje vysokopecnú trosku, oceliarenskú trosku pecnú a panvovú. 

Miera zhodnotenia jednotlivých druhov trosiek je rozdielna a v zásade je v obecnom súlade so 
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súčasným systémom spracovania trosiek. Najlepšie je prepracovaná metodika spracovania 

vysokopecnej trosky. Materiálovo sa vyuţíva sto percent produkcie tejto trosky a to vo forme 

granulovanej trosky a vysokopecného kameniva. Pecná troska sa čiastočne recykluje vo 

vlastnom závode a čiastočne sa spracováva na kamenivo niţšej kvality. Pre panvovú trosku sa 

doposiaľ nenašlo uspokojivé vyuţitie.  

Táto časť diplomovej práce bola spracovaná na základe podkladov, ktoré boli ochotný 

poskytnúť oslovený pracovníci spoločnosti ArcelorMittal Ostrava. Mnohé otázky, ktoré 

riešená problematika ponúka, neboli autorke tejto práce zodpovedané s ohľadom na 

diskrétnosť poţadovaných informácií.  

5.3.1 Vysokopecná troska 

Prehľad produkcie a spracovania vysokopecnej trosky za posledné obdobie uvádza 

tabuľka č. 7. Údaj za prvý polrok 2009 veľmi dobre poukazuje na prepad vo výrobe surového 

ţeleza a následne aj vysokopecnej trosky. V roku 2010 sa očakáva mierne zlepšenie, 

plánovaná produkcia surového ţeleza je 2 100 000 t [30]. Oproti stavu zaznamenaným pred 

prepuknutím ekonomickej krízy tento odhad predstavuje výrobný deficit v objeme cca 1 mil. 

ton surového ţeleza.  

Tabuľka 7  Produkcia surového ţeleza a vysokopecnej trosky v závode ArcelorMittal Ostrava 

v období 2006 – 2009 [30] 

Rok 
Produkcia surového Fe Produkcia trosky Merná produkcia 

(t) (t) (kg.t
-1

) 

2006 3 159 012 1 092 210 346 

2007 3 208 811 1 104 177 344 

2008 2 754 362 1 034 349 376 

1. polrok 2009 836 202 282 643 338 

Merná produkcia trosky za sledované obdobie rokov 2006 – 2009 sa pohybuje 

v rozmedzí 338 – 376 kgtrosky/tsurovéFe. O mnoţstve trosky rozhoduje kvalita vsádzky 

(kovnatosť ţeleznej rudy, čistota prísad). Celková produkcia surového ţeleza nie je určená len 

pre ArcelorMittal Ostrava. Po uzavretí vysokých pecí vo Vítkoviciach v roku 1998 časť 

ţeleza odoberá závod EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Z celkovej produkcie ţeleza sa 

v samotnom závode ArcelorMittal v rokoch 2006 – 2008 spracovalo pribliţne 75 %. Táto 
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skutočnosť nič nemení na systéme spracovania vysokopecnej trosky, ktorý je v plnej 

kompetencii ArcelorMittal.   

Za beţných okolností závod ArcelorMittal Ostrava produkuje viac neţ 1 mil. ton 

vysokopecnej trosky ročne, ktorá sa materiálovo vyuţíva v plnom objeme. Prevláda snaha 

maximalizovať podiel granulovanej trosky. Zvyšok sa spracuje na kamenivo. Konkrétne údaje 

vyuţitia vysokopecnej trosky uvádza tabuľka 8. Skutočnosť, ţe podnik materiálovo vyuţíva 

celú produkciu vysokopecnej trosky je daná jej priaznivým a  stálym chemickým zloţením. 

Dôvodom pre zvýšenie podielu granulácie je jej vyššia cena v porovnaní s kamenivom. 

V dobe pred prepuknutím ekonomickej krízy bola granulovaná troska vysoko ţiadaná. 

Vysokopecné kamenivo ArcelorMittal Ostrava dodáva v zrnitostných triedach: 0/4 (0 aţ 

4mm), 0/8, 8/16, 16/32, 32/63 a 63/125. Zákazníci prejavujú najvyšší záujem o kamenivo 

zrnitosti 32/63 a 16/32 a najniţší záujem 0/4. 

Tabuľka 8  Spracovanie vysokopecnej trosky v závode ArcelarMittal Ostrava [30] 

Rok 

Granulovaná vysokopecná troska Vysokopecné kamenivo 

(t) (%) 
cena (Kč/t) 

(t) (%) 
cena (Kč/t) 

 od – do  od – do 

2006 491 495 45 - - 600 715 55 -  

2007 502 001 45 159 135 - 320 602 176 55 152 116 - 175 

2008 539 731 52 326 216 - 420 494 618 48 231 155 - 280 

1. polrok 2009 139 856 49 469 299 - 665 142 787 51 271 180 - 413 

Odberatelia* 

Cementárne, výroba skla 

(Českomoravský cement, Stagbet, 

Lafarge Cement, Cement Hranice, 

Calumite) 

Stavebné spoločnosti, výroba 

keramických vlákien (OKD 

Doprava, Strabag, Rockwool) 

* v tabuľke sú uvedený len vybraný významný odberatelia 

Priemerná cena granulovanej vysokopecnej trosky od roku 2007 do roku 2009 vzrástla 

o 200 %, zatiaľ čo cena vysokopecného kameniva vzrástla za rovnaké obdobie o 78 %. 

V súčasnej dobe je odbyt troskových vysokopecných produktov zníţený. Napríklad 

cementáreň v Hraniciach, z dôvodu zníţeného dopytu po cemente, má spustiť výrobu v roku 

2010 aţ v polovici mesiaca marec. Je nutné uviesť, ţe cementárne takmer kaţdoročne 

prerušujú výrobu v zimných mesiacoch z dôvodu nutnej údrţby výrobných zariadení, obvykle 

je doba odstávky kratšia. 

Vysokopecné kamenivo môţe plne nahradiť kamenivo prírodné. Túto skutočnosť 

potvrdzuje aj jeho cena, ktorá dosahuje hranice aţ 400 Kč/t, čo sa pribliţuje cene kameniva 
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prírodného, ktorá sa pohybuje v hladine do 500 Kč/t (údaj zistený v Štěrkovny, spol. s r. o. 

Dolní Benešov). 

Podľa údajov z tabuľky 8 je moţné určiť teoretický výnos z predaja vysokopecnej 

trosky. Pre rok 2008 za predaj granulovanej trosky bol teoretický príjem 176 mil. Kč 

a v prípade kameniva 114 mil. Kč. Uvedený príjem je teoretický, nakoľko uvádzaná cena je 

prostým priemerom a nie priemerom váţeným. Bez ohľadu na uvedenú skutočnosť je príjem 

290 mil. Kč za vedľajší produkt výroby surového ţeleza veľmi zaujímavý.  

Hlavným odberateľom granulovanej trosky je cementársky priemysel. 

V predchádzajúcej časti práce bol zmienený problém s emisnými povolenkami cementární. 

Situáciu vyuţívajú producenti granulovanej trosky ako tlak na zvýšenie jej ceny. Argument je 

zaloţený na skutočnosti, ţe výroba 1 t portlandského slinku vedie k produkcii cca 1 t CO2. 

Cena emisnej povolenky na 1 t oxidu uhličitého sa pohybuje v úrovni 12 aţ 14 €. Keďţe 

granulovaná troska dokáţe slinok za určitých podmienok nahradiť, časť usporených nákladov 

na strane cementárni poţaduje producent trosky. Problém nedostatku emisných povoleniek 

v prípade cementárni napomohol zvýšiť cenu granulovanej trosky [30]. 

5.3.2 Oceliarenská troska pecná 

Pri výrobe ocele v tandemových peciach sa produkuje pecná oceliarenská troska. Táto 

troska vykazuje v porovnaní s troskou vysokopecnou nestálejšie chemické zloţenie. 

Produkciu pecnej oceliarenskej trosky v ArcelorMittal Ostrava uvádza tabuľka 9.  

Tabuľka 9 ilustruje prepad v objeme výroby ocele v spoločnosti v období 2008 a 2009. 

Produkcia ocele za celý rok 2009 dosiahla 52 % objemu z roku 2007. Merná produkcia pecnej 

oceliarenskej trosky je počas sledovaného obdobia vyrovnaná a dosahuje pribliţne 

200 kgtrosky/tocele. V porovnaní s vysokopecnou troskou produkcia pecnej oceliarenskej trosky 

dosahuje 59 %.  

Situácia v materiálovom vyuţití pecnej oceliarenskej trosky je v závode ArcelorMittal 

uspokojivá. Po privatizácií hute bol systém spracovania pecnej oceliarenskej trosky ocenený 

novým majiteľom a bol daný za príklad pre iné hutné podniky skupiny Mittal, v ktorých miera 

vyuţitia trosky bola niţšia.  
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Tabuľka 9  Produkcia ocele a oceliarenskej pecnej trosky v závode ArcelorMittal Ostrava 

v období 2006 – 2009 [30] 

Rok 
Produkcia ocele Produkcia trosky Merná produkcia 

(t) (t) (kg.t
-1

) 

2006 3 084 337  580 543 188 

2007 3 066 832  586 826 191 

2008 2 641 966  535 093 202 

1. polrok 2009   814 596 166 014 203 

Systém spracovania oceliarenskej pecnej trosky ilustruje tabuľka 10. Pecná 

oceliarenská troska obsahuje významný podiel ţeleza. V prípade ArcelorMittal Ostrava obsah 

Fe2O3 a FeO beţne presahuje 30 %. Oceliareň sa snaţí v maximálnej miere podiel ţeleza 

z trosky získať a to jej recykláciou pri výrobe surového ţeleza, konkrétne v aglomerácií a vo 

vysokej peci. Do aglomerácie sa dodáva jemný prachový podiel o veľkosti zrna do 8 mm. 

Frakcia 8 aţ 80 mm sa spracováva vo vysokej peci. Podiel recyklácie mierne presahuje 60 % 

(cca 40 % vysoká pec, cca 20 % aglomerácia) z celkovej produkcie pecnej oceliarenskej 

trosky. Ďalej zvyšovať uvedený podiel recyklovanej trosky nie je z technologických dôvodov 

doporučené. 

Tabuľka 10  Spracovanie oceliarenskej pecnej trosky v závode ArcelarMittal Ostrava [30]  

 2006 2007 2008 
1. polrok 

2009 

Recyklácia vo 

vysokej peci 

(t) 245 650 248 460 234 251 64 517 

(%) 42 43 44 39 

Recyklácia 

v aglomerácií 

(t) 127 642 128 833 106 658 32 709 

(%) 22 22 20 20 

Ťaţké kamenivo 

(t) 206 909 209 533 194 184 68 788 

(%) 36 35 36 41 

Cena 

(Kč/t) 
 

- 
25 61 78 

od - do 8 - 55 37 - 85 60 - 85 

Finančný benefit plynúci z recyklácie trosky je moţné odhadnúť na základe 

nasledujúceho prepočtu. Tona ţeleznej rudy s 62 % obsahom Fe sa dlhodobo predáva za  

1 800 Kč [31]. Jedna tona trosky s obsahom Fe 30% nahradí 0,5 t ţeleznej rudy, čím sa ušetrí 

900 Kč. 

Pribliţne 35 aţ 40 % pecnej trosky sa spracováva na ťaţké kamenivo. Produkuje sa 

jedna frakcia 80/120. Cena oceliarenského kameniva v roku 2009 dosiahla 78 Kč, čo 

predstavuje 29 % z ceny vysokopecného kameniva.   



36 

 

Niţšia cena oceliarenského kameniva voči vysokopecnému je daná niţšími 

moţnosťami vyuţitia. Relatívne nízka cena kameniva z pecnej oceliarenskej trosky 

zabezpečuje jeho stabilný odbyt. Kamenivo nachádza uplatnenie v stavebníctve, hlavne ako 

podkladová vrstva. V zimných mesiacoch počas poklesu stavebnej aktivity sa kamenivo 

kumuluje u výrobcu, v letnom období spotreba prevýši výrobu a dochádza k predaji kameniva 

zo zimného obdobia. Z dlhodobého hľadiska je kamenivo odpredané v celom objeme.  

5.3.3 Oceliarenská panvová troska 

V priebehu finálneho spracovania trosky v liacej panve vzniká ďalší druh trosky. 

Oceliarenskú panvovú trosku je nutné odlíšiť od trosky oceliarenskej pecnej z dôvodu 

odlišného chemického zloţenia. Panvová troska neobsahuje tak výrazný podiel ţeleza ako 

troska pecná.  

Prehľad produkcie panvovej trosky v ArcelorMittal Ostrava je uvedený v tabuľke 11. 

Mnoţstvo vznikajúcej panvovej trosky dosahuje pribliţne 10 % z objemu pecnej trosky. 

Merná produkcia panvovej trosky v období rokov 2006 aţ 2009 sa pohybovala v rozmedzí 15 

aţ 22  kgtrosky/tocele. 

Tabuľka 11  Produkcia ocele a oceliarenskej panvovej trosky v závode ArcelorMittal Ostrava 

v období 2006 – 2009 [30] 

Rok 
Produkcia ocele Produkcia trosky Merná produkcia 

(t) (t) (kg.t
-1

) 

2006 3 084 337   68 324 22 

2007 3 066 832  54 626 18 

2008 2 641 966  46 176 17 

1. polrok 2009   814 596 11 865 15 

Skutočnosť, ţe panvová troska obsahuje nízky podiel ţeleza (Fe2O3 do 4 %) robí 

trosku nezaujímavou z hľadiska jej moţnej recyklácie. Spracovanie panvovej trosky je 

prevádzané prostredníctvom zmluvne dohodnutej spoločnosti. Trosku spracováva spoločnosť 

Czech Slag – Nová Huť s.r.o. (35 % podiel ArcelorMittal Ostrava, 65 % Harsco Nederland 

Slag B.V.). ArcelorMittal Ostrava trosku za úplatu. Czech Slag sa stáva majiteľom panvovej 

trosky a nesie plnú zodpovednosť za ďalšie nakladanie s týmto materiálom. Panvová troska je 

pouţívaná predovšetkým na budovanie ochranného valu jednej z háld nachádzajúcej sa na 
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katastrálnom území mesta Ostrava. Uhradená cena za spracovanie panvovej trosky je zreteľne 

niţšia neţ sú poplatky za uloţenie trosky na skládku [30]. 

V súčasnej dobe je spoločnosť ArcelorMittal Ostrava spoluriešiteľom projektu ktorého 

náplňou je hľadanie hodnotnejšieho vyuţitia panvových trosiek. Recyklácia panvovej trosky 

za účelom získania ţeleza nepripadá do úvahy (nízky obsah ţeleza) rovnako ako úprava na 

kamenivo (objemová nestálosť). Panvová troska môţe byť cenným zdrojom CaO, Al2O3 

a MgO. Priemerný obsah uvedených oxidov v panvovej troske v ArcelorMittal Ostrava je 

54 %, 18 % a 7%. Recyklovaná troska sa v rámci výskumného projektu dávkuje do panve 

z dôvodu úspory prírodných surovín a je súčasťou ďalších druhov odpadných látok. Troska 

v dávkovanej zmesi tvorí 35 %, presné zloţenie je v tejto chvíli predmetom utajenia. 

Recyklovaný materiál predstavuje syntetickú trosku. Pribliţná kalkulácia úspor pri 

recyklovanej troske je v tabuľke 12. 

Tabuľka 12  Kalkulácia úspor plynúcich z recyklácie panvovej trosky [30]  

Obsah zloţky  

v troske 

Náhrada suroviny 

B
en

ef
it

  
z 

tr
o
sk

y
 

C
en

a 

ú
sp

o
ry

 

ce
lk

o
m

  Cena 

suroviny 

Obsah 

nahradenej 

zloţky v 

surovine 

Cena 

aktívnej 

zloţky 

 (%)  (Kč/t) (%) (Kč/t) (Kč/ttrosky) (Kč/ttrosky) 

CaO 54 Vápno 1500 100 1500 810 

2665 Al2O3 18 Alcaten 4700 60 7833 1410 

MgO 7 Dolomit  1400 22 6363 445 

Z tabuľky 12 vyplýva, ţe pokiaľ sa recykluje jedna tona trosky na panvovej peci, 

potom úspora za neuskutočnenie nákupu beţne pouţívaných surovín predstavuje cca  

2600,- Kč.  

5.4 Zhodnotenie súčasného stavu spracovania trosiek v ArcelorMittal Ostrava 

Z predchádzajúcej časti práce plynie, ţe efektívne vyuţitie trosky prináša spoločnosti 

výnos. Súčasný stav zobrazuje trendy, ktoré sú beţné v oblasti vyuţitia trosiek ako 

v tuzemsku tak i v zahraničí. Na základe analýzy spracovania jednotlivých druhov trosiek je, 

napriek vyššie uvedenému konštatovaniu, moţné odporučiť opatrenia pre zvýšenie efektivity 

vyuţitia trosiek. 
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Ako základná slabá stránka systému spracovania trosiek sa javí absencia 

marketingovej podpory. Systém spracovania trosiek sa ustálil po období prechodu ekonomiky 

na trţné hospodárstvo a vedenie spoločnosti začalo vnímať trosku ako moţný zdroj príjmu. 

Vďaka relatívne bezproblémovému spracovaniu a vyuţitiu trosiek je v súčasnej dobe moţné 

pozorovať zníţený záujem o danú problematiku. Pre najbliţšiu budúcnosť neexistuje plán 

upravujúci súčasnú situáciu. 

Troskové hospodárstvo nie je centrálne koordinované. Špecializované oddelenie 

spracováva vysokopecnú trosku, iné oddelenie oceliarenskú pecnú a spracovanie panvovej 

trosky je realizované formou outsourcingu. Na internetových stránkach spoločnosti, ktoré 

prezentujú jej produkty (http://www.arcelormittal.com/ostrava/index.html) nie je zmienka 

o troskových produktoch. Na druhej strane závod beţne realizuje predaj vysokopecného 

a oceliarenského kameniva aj drobným odberateľom. 

Ďalším nedostatkom sa javí byť neznalosť konkrétneho vyuţitia trosiek (hlavne 

kameniva) jednotlivými zákazníkmi. Týmto sa spoločnosť pripravuje o moţnosť oslovenia 

konkrétneho cieľového zákazníka. Podľa zistení významný podiel troskových produktov sa 

odpredáva obchodným spoločnostiam.  
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6 ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI UPLATNENIA 

TROSIEK NA TRHU 

V tejto časti práce bude popísaná analýza produktov, na základe ktorej bude vytvorený 

model moţného efektívnejšieho vyuţitia trosiek v závode ArcelorMittal Ostrava. 

6.1 Analýza produktov 

Ako podklad pre návrh opatrení zvyšujúcich uplatnenie trosky na trhu sa aplikovala 

SWOT analýza pre jednotlivé produkty. Spracované sú štandardné výrobky (kamenivo, 

vysokopecný granulát, recyklát), tabuľky 13 aţ 16, ale taktieţ alternatívne vyuţitie 

oceliarenských trosiek v spojivových systémoch, tabuľka 17. Významným zisteným 

nedostatkom moţných aplikácií je úzka orientácia troskových produktov na jedno 

priemyselné odvetvie – stavebníctvo.  

Tabuľka 13 SWOT analýza pre produkt VP granulát 

S
W

O
T

 a
n
al

ý
za

 

SW zoznam 

Prednosti Slabiny 

1.  Zníţenie emisií CO2 pri náhrade 

portlandského slinku 

1.  Nutnosť sušenia a mletia 

2.  Vyrovnané parametre produktu 3.  Orientácia hlavne na výrobu spojív 

3.  Celoročne ustálená produkcia 4.  Obmedzený počet odberateľov 

v blízkosti producenta 

 5.   Slabá marketingová podpora 

 6.  Vyššia technologická náročnosť 

prípravy oproti kamenivu  

OT zoznam 

Príleţitosti Hrozby 

1.  Rast cien emisných povoleniek 1.  Výkyvy výkonnosti stavebnej výroby 

2.  Rast cien prírodných surovín 2.  Vstup konkurencie na trh 

3.  Rast cien energie 3.  Sezónny charakter odberu 

4.  Široká aplikácia do rôznych druhov 

cementov 

 

Z tabuľky 13, ktorá popisuje prednosti, slabiny, príleţitosti a hrozby granulovanej 

vysokopecnej trosky vyplýva, ţe u daného produktu existuje rada slabín, avšak prednosti 

produktu slabiny vyváţia a produkt je na trhu úspešný. Producent by sa mal zamerať na 

elimináciu vplyvu daných slabín tak aby zachoval vysokú konkurencieschopnosť produktu. 
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Tabuľka 14  SWOT analýza pre produkt VP kamenivo 

S
W

O
T

 a
n
al

ý
za

 
SW zoznam 

Prednosti Slabiny 

1.  Objemová stálosť 1.  Súčasná cena dosahujúca takmer úrovne 

ceny prírodného kameniva 

2.  Vyrovnané parametre produktu 2.  Slabá marketingová podpora 

3.  Plná zameniteľnosť za prírodné 

kamenivo 

3.  Obmedzená znalosť finálneho vyuţitia 

produktu 

4.  Celoročne ustálená produkcia  

OT zoznam 

Príleţitosti Hrozby 

1.  Rast cien prírodných surovín 1.  Odberateľom produkt vnímaný len ako 

menej hodnotná alternatíva k prírodnému 

kamenivu 

2 . Budovanie dopravnej 

infraštruktúry 

2.  Orientácia na stavebnú výrobu 

 3.  Sezónny charakter odberu 

 4.  Vstup konkurencie na trh 

 5.  Výkyvy výkonnosti stavebnej výroby 

Tabuľka 14 popisuje produkt vysokopecné kamenivo. Z danej analýzy vyplýva, ţe 

u vysokopecného kameniva prevláda viac prednosti ako jeho slabín, ale zároveň sa prezentuje 

viac hrozieb z vonkajšieho prostredia neţ príleţitosti. Ako najzávaţnejšia hrozba sa javí 

nedocenenie produktu zo strany odberateľov. Túto hrozbu môţe podnik ovplyvniť 

marketingovou podporou. 

Tabuľka 15  SWOT analýza oceliarenského kameniva 

S
W

O
T

 a
n
al

ý
za

 

SW zoznam 

Prednosti Slabiny 

1.  Nízka cena 1.  Moţnosť objemovej nestálosti 

2.  Moţnosť zvýšenia objemu (na 

úkor recyklátu)  
2.  Orientácia na stavebníctvo 

3.  Špecifické moţnosti vyuţitia 

(ťaţké kamenivo vhodné aj pre vodné 

staviteľstvo) 

3.  Jeden druh frakcie 

 4.  Slabá marketingová podpora 

 
5.  Obmedzená znalosť finálneho vyuţitia 

produktu 

OT zoznam 

Príleţitosti Hrozby 

1.  Rast cien prírodných surovín 
1.  Moţné sprísnenie ekologických 

poţiadaviek na aplikáciu 

2.  Budovanie dopravnej 

infraštruktúry 

2.  V očiach odberateľa menej hodnotný 

produkt 

 3.  Sezónny charakter odberu 

 4.  Výkyvy výkonnosti stavebnej výroby 
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Pri ďalšej analýze v tabuľke 15 ktorá popisuje produkt oceliarenské kamenivo, sa vo 

zvýšenej miere prezentujú slabiny produktu nad jeho prednosťami. Je však pravdou, ţe 

základná prednosť, nízka cena, zaručuje dobrú uplatniteľnosť produktu na trhu. Opäť je 

moţné čeliť hrozbám silnejšou marketingovou podporou. 

Tabuľka 16  SWOT analýza oceliarenského recyklátu 

S
W

O
T

 a
n
al

ý
za

 

SW zoznam 

Prednosti Slabiny 

1.  Vlastný vedľajší produkt 
1.  Moţné prekročenie sledovaných 

minoritných zloţiek v oceli (P, S) 

2.  Moţnosť zvýšenia objemu (na 

úkor kameniva)  
2.  Obsah balastných (neúčinných) zloţiek 

3.  Rýchlejšia tvorba taveniny oproti  

beţným troskotvorným prísadám 
3.  Náklady na spracovanie (skusovenie) 

4.  Presná znalosť parametrov 

produktu a moţnosť ich korekcie 
 

OT zoznam 

Príleţitosti Hrozby 

1.  Rast cien prírodných surovín 

1.  Moţný nesúhlas s aplikáciou zo strany 

odberateľa vybraných značiek 

(vysokoakostných) ocele 

U oceliarenského recyklátu podľa analýzy, tabuľka 16, prevládajú prednosti tohto 

produktu nad slabinami. Zo strany vonkajšieho prostredia pôsobí hrozba straty záujmu 

o produkt zo strany oceliarov. Tú je moţné odvrátiť dôkladným poukazovaním na výhody 

produktu. Z tabuľky je zrejmé, ţe vyuţitie oceliarenskej trosky ako recyklátu je pre 

spoločnosť veľmi výhodné. 

Podľa analýzy alternatívneho vyuţitia oceliarenských trosiek, tabuľka 17 prevládajú 

u tohto produktu značné slabiny, ktoré sú spôsobené prevaţne tým, ţe daný produkt je 

momentálne vo fáze bádania. Napriek týmto slabinám sa javí jeho vyuţitie v budúcnosti ako 

perspektívne.  
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Tabuľka 17 SWOT analýza alternatívneho vyuţitia oceliarenských panvových a pecných 

trosiek v spojivových systémoch 

S
W

O
T

 a
n
al

ý
za

 

SW zoznam 

Prednosti Slabiny 

1.  Nízka cena 
1.  Vysoká premenlivosť chemického 

a fázového zloţenia 

2.  Uspokojivé parametre 

hydratovaných zmesí na báze trosiek 

2.  Absencia noriem upravujúcich túto 

aplikáciu 

3.  Dostatočné mnoţstvo suroviny pre 

priemyselnú výrobu  

3.  Nutnosť zvýšenej kontroly 

materiálových parametrov 

 4.  Nie úplne prebádaná problematika 

 
5.  Obmedzená aplikácia (doporučené na 

nenosné stavebné prvky) 

OT zoznam 

Príleţitosti Hrozby 

1.  Vysoká cena beţne dostupných 

spojív 

1.  Moţné sprísnenie ekologických 

poţiadaviek na aplikáciu 

2.  Rast cien prírodných surovín 2.  Nízka dôvera zo strany odberateľa 

3.  Úspora energie v porovnaní 

s výrobou beţných spojiv 
 

4.  Praktické skúsenosti z histórie  

5.  Neustály pokrok vo výskume 

spojív na báze trosiek 
 

6.2 Zhodnotenie moţnosti uplatnenia produktov na trhu 

Podnik má pri efektívnom zhodnotení trosiek sledovať dva základné ciele. Podpora 

troskových produktov, ktoré spoločnosti prinesú maximálne zhodnotenie. Zabránenie situácie, 

kedy produkty sa stanú a neakceptovateľné trhom, čo by spoločnosti prinieslo náklady na 

odstránenie odpadných trosiek. 

Z prezentovaných troskových produktov je moţné povaţovať za voľne 

obchodovateľné výrobky granulovanú vysokopecnú trosku, vysokopecné kamenivo 

a kamenivo z oceliarenskej trosky. Zhodnotenie uplatniteľnosti týchto produktov na trhu je 

moţné spracovať do BCG matice. Granulovaná troska predstavuje jedinečný produkt, pre 

ktorý na trhu nie je konkurenčný variant, preto podiel na trhu je vysoký. Kamenivo 

(vysokopecné i oceliarenské) je z hľadiska spotrebiteľa alternatívou k prírodnému kamenivu. 

Celková spotreba prírodného kameniva niekoľkonásobne prevyšuje produkciu kameniva 

troskového. Podiel na trhu oboch troskových kamenív je v dôsledku tejto skutočnosti 

relatívne nízky. Za posledné obdobie sa na trhu zaznamenal prudký nárast cien uvedených 
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produktov. Tempo rastu trhu je vysoké. Pri spracovaní trţieb sledovaných produktov 

(tabuľka 8, 10) za obdobie 2008/2007 sa dospelo k týmto rastom trţieb: granulovaná troska 

+120%, vysokopecné kamenivo + 126% a oceliarenské kamenivo + 25%. Na základe týchto 

zistení je moţné produkty znázorniť do BCG matice, obrázok 4. Zhodnotenie vývoja trţieb za 

obdobie 2009/2008 nie je spracované z dôvodu nekompletných údajov z roku 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 4 BCG matica troskových produktov 

Produkt granulovaná vysokopecná troska zaberá miesto „hviezdy“. Produkt prináša 

výrazné trţby a je moţné očakávať jeho ziskovosť v budúcom období. Produkt si zasluhuje 

podporu podniku. 

Produkty oceliarenského a vysokopecného kameniva sa nachádzajú v oblasti 

„otázniky“. Jedná sa o rizikové výrobky, hrozí ich prepad do oblasti „biednych psov“ (nízky 

podiel na trhu a nízke tempo rastu trhu). Podnik musí vyvinúť úsilie sledujúce zabránenie 

tomuto prepadu.  

Na základe uvedených zistení je pre podnik z ekonomického hľadiska výhodné zvýšiť 

produkciu granulátu na úkor vysokopecného kameniva. Z technologického hľadiska podniku 

je to moţné maximálne do úrovne 70% granulátu.  
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Podnik je schopný recyklovať cca 60 % oceliarenskej trosky. Zvyšok je nutné 

spracovať na iný produkt. V prípade snahy o stabilizáciu oceliarenského kameniva podnik 

musí zvyšovať marketingovú podporu produktu a tým sa snaţiť zvýšiť jeho rast na trhu. 

Riešením situácie môţe byť aj hľadanie alternatívneho vyuţitia oceliarenskej pecnej trosky 

(napr. spojivové systémy). 

Oceliarenský troskový recyklát a panvová troska nie sú pomocou BCG matice 

hodnotené z dôvodu, ţe sa nejedná o štandardné voľne obchodovateľné produkty. 

Na základe zistení zo SWOT analýzy a BCG matice bol spracovaný model 

efektívnejšieho vyuţitia trosiek v závode ArcelorMittal Ostrava. 

6.3 Model uplatnenia trosiek na trhu 

Zámer modelu: 

1. Nevytváranie skladových zásob 

2. Zvýšenie počtu zákazníkov troskových produktov 

3. Podpora recyklácie panvovej trosky vo vlastnom závode 

4. Podpora alternatívneho vyuţitia trosiek v spojivových systémoch 

5. Vyuţiť systém spracovania trosky k propagácií priateľského vzťahu spoločnosti 

k ţivotnému prostrediu 

Voľba stratégie 

Variabilita produktov 

Doporučuje sa zachovať produkciu vysokopecného kameniva a zároveň granulovanej 

trosky. Pruţne reagovať na situáciu na trhu a podiel medzi jednotlivými produktmi operatívne 

upravovať. V súčasnej dobe je produkcia uvedených produktov vyrovnaná. Z praktických 

skúseností plynie, ţe objem produkcie granulátu môţe dosiahnuť aţ 70 % čo je výhodné 

i z pohľadu BCG matice. Na počiatku roku 2010 je situácia mierne odlišná. Je zaznamenaný 

zníţený dopyt po granuláte i kamenivu. Momentálne môţe byť výhodnejšie produkovať vyšší 

podiel kameniva, nakoľko jeho príprava je ekonomicky menej náročná.  
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Zvýšiť početnosť chemickej analýzy trosky. Panvové trosky sústreďovať v závislosti 

na ich chemickom zloţení. Podporovať vyuţívanie tejto trosky vlastnou recykláciou 

s vhodným zloţením (najvyšší obsah CaO, MgO, Al2O3 a Fe2O3). 

Rozšírenie portfólia odberateľov 

Granulát i kamenivo ponúkať čo najširšiemu mnoţstvu odberateľov a to nie len 

z hľadiska ich počtu ale tieţ oboru podnikania. Snaţiť sa o dosiahnutie dlhodobých 

obchodných vzťahov. Udrţanie stávajúcich zákazníkov. Podporiť opatreniami ako garancia 

ceny, mnoţstevné zľavy, vyhovujúca splatnosť, dodrţovanie dohodnutých obchodných 

podmienok. 

Zvyšovanie dôvery v produkt 

Platí predovšetkým pre kamenivo z oceliarenskej trosky. Dôsledne stanovovať 

fyzikálne parametre produktu, poskytnutie ich záruky. Vytvoriť kategórie podľa kvality 

ťaţkého kameniva plynúcich zo skúšok objemovej stability. Vypracovať prezentáciu 

jednotlivých produktov (vlastnosti, moţnosti pouţitia) a tú prezentovať na internete. Posilniť 

prezentáciu na odborných stavebných výstavách. 

Cenová prezentácia 

Ponúkať produkty za ceny porovnateľné s konkurenciou. Prednostne ponúkať produkty 

s vyššou akosťou. Atraktivitu ceny kameniva zaistiť jej zníţením oproti prírodnému 

kamenivu. V prípade hrozby zvyšovania skladových zásob cenu produktov zníţiť. Opatrenie 

zníţi náklady na skladovanie produktov. Z dôvodu neustále opakovaného výskytu trosky je 

opatrenie viac neţ potrebné. 

Podpora výskumu 

Podporovať výskumné aktivity sledujúce zvýšenie miery recyklácie panvovej trosky 

vo vlastných taviacich zariadeniach. Do výskumnej činnosti aktívne zapájať, motivovať a 

s výsledkami výskumu oboznamovať čo najširší počet zamestnancov. Pracovníci by mali 

chápať význam tejto činnosti.  
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V budúcnosti je moţné očakávať vyuţitie trosky v spojivách, preto podporovať 

a aktívne sa zúčastňovať výskumných zámerov v tejto oblasti. Byť pripravený na moţný 

nástup tejto formy aplikácie trosiek. 

Ekologická prezentácia produktov 

V maximálnej miere zdôrazňovať priaznivé dopady materiálového vyuţitia trosiek 

a zvlášť vlastnej recyklácie na ţivotné prostredie. Posilní sa dôvera moţných obchodných 

partnerov v samotný produkt a zároveň sa zlepší úroveň vnímania podniku širokou 

verejnosťou. 
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Podávanie podnetov pre výskum  

Spracovanie trosky 

Poţiadavky na objem jednotlivých produktov 

Obrázok 5 Grafické znázornenie funkčných vlastností modelu 
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Navrhnutý optimalizačný model je prezentovaný na obrázku 5. Z obrázku sú zrejmé 

jednak materiálové toky troskových produktov a ďalej sú zobrazené jednotlivé procesy, ktoré 

pre funkciu modelu sú podstatné a zároveň obrázok znázorňuje vzťahy medzi jednotlivými 

procesmi. 
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ZÁVER 

Vznik trosky je nevyhnutný z podstaty technológie výroby ţeleza a ocele. Producent 

týchto odpadových materiálov stojí pred rozhodnutím ich materiálového vyuţitia alebo 

odstránenia. Metódy odstránenia vytvárajú pre hutnícky závod nákladovú poloţku, ktorá 

vzhľadom k  objemu trosiek nie je zanedbateľná. Súčasný stav poznania umoţňuje trosky 

z výroby ţeleza a ocele vyuţívať, tým sa odpadový produkt stáva pre podnik nástrojom 

výnosu. Vzhľadom k silnému konkurenčnému prostrediu v odvetví výroby ţeleza a ocele je 

v záujme podniku sledovať a aplikovať trendy v spracovaní trosiek. 

Moţnosti vyuţitia metalurgických trosiek sú pomerne široké. Najširšia oblasť vyuţitia 

trosiek je v stavebníctve. Trosku je výhodné prepracovať na kamenivo, v prípade trosky 

vysokopecnej je výhodné previesť jej rýchle chladenie a vyuţiť jej latentnú hydraulicitu pri 

výrobe cementu. Značný objem trosky je moţné recyklovať v samotných oceliarenských 

závodoch v taviacich agregátoch. Ďalej existuje alternatívna moţnosť vyuţitia trosky 

v spojivových systémoch. 

Cieľom tejto diplomovej práce bola analýza súčasného spôsobu spravovania trosky 

v závode ArcelorMittal Ostrava a vytvorenie modelu, ktorý spoločnosti prinesie vyššie 

ekonomické zhodnotenie troskových produktov.  

Podľa skutočnosti, ktoré boli zistené v priebehu riešenia tejto práce je moţné 

konštatovať, ţe momentálna situácia v spracovaní trosiek v menovanom závode je vcelku 

prijateľná. Z celkovej ročnej produkcie trosiek z výroby ţeleza a ocele, ktorá v roku 2008 

presiahla 1,6 mil. ton, bolo vo vlastnom závode recyklované 21%, vo forme kameniva sa 

vyuţilo 43 %, na výrobu granulátu sa spracovalo 33% a na iné účely sa spracovali 3% trosiek.  

Pokiaľ je moţné poukázať na prípadné nedostatky v systéme spracovania trosiek, tak 

tie spočívajú v predovšetkým v nedostatočnej marketingovej podpore venovanej troskovým 

produktom.  

V práci navrhnutý model uplatnenia trosiek na trhu si kladie za cieľ spruţnenie 

systému spracovania troskových produktov, ďalej podporu diverzifikácie odberateľov, 

podporu vlastnej recyklácie a alternatívnych spôsobov vyuţitia trosiek a taktieţ vyuţitie 

systému spracovania trosiek na prezentáciu spoločnosti ako priateľskej k ţivotnému 

prostrediu. 
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Najväčšie predpoklady zlepšenia sú v oblasti spracovania panvovej trosky. Tá je 

v súčasnej dobe spracovávaná prostredníctvom zmluvne dohodnutej spoločnosti, pričom 

troska sa prevaţne vyuţíva vo forme rekultivačných produktov. Zatiaľ čo systém spracovania 

vysokopecnej trosky a pecnej oceliarenskej prináša spoločnosti výnos, tak spracovanie 

panvovej trosky prináša náklady. V práci je znázornený variant recyklácie panvovej trosky, 

kedy výnos z takto spracovanej jednej tony trosky môţe dosiahnuť 2 600,- Kč. Do 

zdokumentovaného výnosu nie sú zapracované náklady na spracovanie trosky. Ďalšia podpora 

by mala byť venovaná alternatívnemu vyuţitiu trosky v spojivách. Momentálne toto vyuţitie 

je vo forme výskumu, ktorému sa venuje aj v práci sledovaná spoločnosť. 
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